ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Mesto Svit
zastúpený: primátorom PaedDr. Rudolfom Abrahámom
sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 326607
DIČ: 2021212754

Účinkujúci: Miroslav Vaško – HS MONTANA BAND
adresa:
M.Benku 7,085 01 Bardejov
č.OP :
SL 399285

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Účinkujúci sa zaväzuje, že vlastným menom za podmienok uvedených v tejto zmluve
zrealizuje pre objednávateľa umelecké vystúpenie ďalej špecifikované v ods. 2 tohto článku.
2. Názov podujatia: Reprezentačný ples mesta SVIT
Miesto konania podujatia: Spolcentrum SVIT
Termín konania podujatia: 25.januára 2013
Čas realizácie vystúpenia : od 19,00 podľa potreby objednávateľa
Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Za zrealizovanie umeleckého vystúpenia podľa čl. 1. ods. 2 tejto zmluvy obdrží účinkujúci
odmenu, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 500,- € (slovom
päťstostoeur).
2. V uvedenej cene je zahrnutý samotný výkon účinkujúceho vrátane dopravy.
3. Uvedenú dohodnutú čiastku uhradí objednávateľ účinkujúcemu v hotovosti v deň realizácie
vystúpenia, bezprostredne po jeho uskutočnení.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Účinkujúci :
1.1 Zrealizuje umelecké vystúpenie riadne a včas, v požadovanej kvalite, termíne, čase a rozsahu
dohodnutom v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.
1.2 Je oprávnený odstúpiť od zmluvy v plnom rozsahu v prípade, ak objednávateľ nezabezpečí
technické a organizačné podmienky v zmysle čl. III. ods. 2 tejto zmluvy
2. Objednávateľ :
2.1 Je povinný vytvoriť potrebné technické a organizačné podmienky na konanie hudobnej
produkcie:
a) prívod elektrickej energie
b) priestor na sedenie, večeru

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy
1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní
dostanú obidve zmluvné strany jeden rovnopis.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 18.10.2011
3. Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch
zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom
vlastnoručne podpísali.

Vo Svite dňa 21.1.2013

v.r.
__________________
Objednávateľ

v.r.
___________________
Účinkujúci

