ZMLUVA
I. Zmluvné strany
l. Objednávatel'

folklórneho

vystúpenia:

Obec Petrovce, Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce
nad Topl'ou , v zastúpení: Ing. Miroslav Bobrik - starosta obce,
IČO: 00332674, (ďalej len objednávateľ)

2. Účinkujúci:
uzatvárajú v súlade s § 51 zákona

Č.

40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, túto zmluvu (ďalej len zmluva).
II. Predmet zmluvy.

l.

(ďalej len účinkujúci), sa v súlade s touto zmluvou
d Lysou", v rozsahu minimálne 60 minút.
2. Miesto, deň a hodina účinkovania: Petrovce, miestny amfiteáter, 06.08.2017 o 13,30 hodine.
z

III. Odmena za umelecký výkon a spôsob jej úhrady.

l, Odmena za účinkovanie bola stanovená na základe vzájomnej dohody v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. O cenách
v platnom znení vo výške 1170,- E, vrátane nákladov na dopravu.
2. Objednávateľ vyplatí odmenu podľa článku III. ods. l, účinkujúcernu po vykonaní folklórneho vystúpenia (ďalej len
vystúpenie), na základe tejto zmluvy, výdavkového a príjmového dokladu.
3. Objednávatel' zabezpečí účinkujúcim pred uskutočnením vystúpenia primerané občerstvenie.

rv. Osobitné

ujednania.

l. Objednávateľ zabezpeč: vo vlastne. réžii ozvučenie miesta účinkovania 6 mik
nntrabas
viola, cimbal + spevák).
2, Účinkujúci je povinný byť pripravený na účinkovanie najneskôr 30 minút pred začiatkom vystúpenia podľa ods. l
článku II. zmluvy,
3. Účinkujúci je povinný o všetkých okolnostiach, ktoré ll)' mohli ohroziť jeho účinkovanie, ihneď informovať
objednávatel'a, najneskôr však 7 dni pred uskutočnením jeho vystúpenia. V prípade, že nastanú okolnosti ohrozujúce
jeho účinkovanie a účinkujúci nedodrží stanovenú 7 dňovú lehotu, je povinný uhradiť náklady vzniknuté s prípravou
jeho vystúpenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Ak účinkujúci z objektívnych dôvodov neuskutoční vystúpenie a od tejto zmluvy účinne odstúpi, nevzniká žiadnej
zo zmluvných strán nárok na akúkoľvek náhradu. Takúto okolnosť musí účinkujúci objednávateľovi preukázať.
V. Záverečné ustanovenia.
l. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy resp. ich oprávnenými zástupcami.
2. Všetky body tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami.
3. Zmenu zmluvy možno urobiť len formou písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný účastníkmi zmluvy resp.
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inakje zmena zmluvy neplatná.
4. Táto zmluvaje vyhotovená vo dvoch výtlačkoch, z ktorých každý ma platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží
jeden rovnopis.
5. Pre vzťahy medzi objednávateľom a účinkujúcim. ktoré nie sú výslovne uvedené a upravené v tejto zmluve, platia
ustanovenia Občianskeho zákonnika.

Objedná

atel':

