ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 631-643 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVAT EĽ
Názov:
So sídlom:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Obec Čavoj
Čavoj 86, 972 29 Čavoj
Ing. Ján Halaška – starosta obce
00318035
2021211643
SK24 5600 0000 0090 0018 2001

a
DODÁVAT EĽ
Názov/meno a priezvisko:

Martin Hagovský

Sídlo/trvale bytom:

Clementisa 232/15, 971 01 Prieividza

Číslo OP
R.č.
Bankové spojenie:

......................................................................

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je materiálno-technické zabezpečenie kultúrneho podujatia s názvom „Užime si

radosti, tancov, hier do sýtosti - Folklór spája krajanov“ za podmienok uvedených v tejto zmluve:
a, miesto konania: asfaltové ihrisko v obci Čavoj
b, termín konania: 28.05.2016
c, názov podujatia, programu: „Užime si radosti, tancov, hier do sýtosti - Folklór spája

krajanov“
II. Podmienky zmluvy
Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou. V prípade
nepriaznivého počasia zabezpečiť, ak je to možné, náhradné priestory na vystúpenie, prípadnú zmenu
termínu alebo času vystúpenia dohodnúť so zástupcom účinkujúceho najmenej 7 dní vopred. Objednávateľ si
vyhradzuje právo použiť obrazové alebo zvukové záznamy diela pre potreby dokumentácie alebo propagácie
činnosti.
Účinkujúci sa zaväzuje uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených v tejto zmluve a poskytnúť
objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu účinkovania.

III. Odmena za vytvorenie diela
Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty – cene za dovoz, montáž pódia a túto stanovili dohodou vo
výške 300,- € (slovom : Tristo Eur), ktoré budú vyplatené v hotovosti po realizácií.

IV. Neplnenie zmluvy
Ak objednávateľ hrubo poruší podmienky dohodnuté touto zmluvou, je povinný uhradiť dodávateľovi bez
zbytočného odkladu preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou a taktiež 50% z dohodnutej ceny.
Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane dodávateľa, je tento povinný uhradiť usporiadateľovi
preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia.
Výnimku z oboch predošlých odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej či druhej strane (živelná
pohroma, epidémia, úraz, havária atď), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti za spôsobenú
škodu. Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

V. Záverečné ustanovenia
Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom
plnenia dojednaných činností. Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len po dohode obidvoch strán. Práva
a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou riadne potvrdených a podpísaných písomných
dodatkov obidvoma stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. Zmluva je
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Táto zmluva, uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, je na znak súhlasu oboma
zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán.

V Čavoji dňa .....................................

..............................................................
Za objednávateľa

..............................................................
Za dodávateľa

