
Zmluva o účinkovaní  podľa § 51
Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Názov: Mesto Spišské Vlachy

Sídlo: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

V zastúpení: Ľubomír Fifik, primátor mesta

IČO: 00329657

DIČ: 2021331543

Číslo účtu:

Účinkujúci:

Skupina: Impresario

Meno: František Tomčík

Nar.:

Adresa: 053 61 Spišské Vlachy

IČO/r. č.:

DIČ/č. OP:

Číslo účtu:

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je účinkovanie na kultúrno – spoločenskom podujatí

„DNI MESTA 2017“
2. Dátum vystúpenia: 23.06.2017
3. Miesto konania: Spišské Vlachy - námestie

4. Čas vystúpenia: po vzájomnej dohode

5. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom

súčinnosť za účelom naplnenia cieľa tejto zmluvy.



III. Podmienky zmluvy

1. Objednávateľ sa zaväzuje po uskutočnení kultúrneho vystúpenia vyplatiť odmenu podľa

článku IV. tejto zmluvy.

2. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť vystúpenie za dohodnutých podmienok v tejto zmluve.

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom 22.06.2017 a končiac dňom
23.06.2017.

IV. Odmena

1. Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to vo

výške 100,00 €, slovom sto eur vrátane všetkých nákladov. Odmena zahŕňa honorár

účinkujúceho za účinkovanie.

2. Odmena bude účinkujúcemu vyplatená prevodom na bankový účet účinkujúceho.

V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda

účinnosť dňom plnenia dojednaných činností.

2. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto

zmluvou a v súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok

nesplnila povinná preukázateľnú škodu uhradiť.

3. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe vzájomnej dohody.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží  po

jednom výtlačku.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

6. Táto zmluva sa uzatvára ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle a na

znak súhlasu ju obe zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Spišských Vlachoch, dňa 22.6.2017

.............signed................................. ...............signed................................

objednávateľ dodávateľ


