Číslo: 1/2014
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávatel':
zastúpený:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Obec Ždiar
Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce
059 55 Ždiar 202
00326780
2021212776

Účinkujúci:
adresa:
Číslo OP:

Tereza Mandzáková
Družstevná 5, 066 01 Humenné
EA630135
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Účinkujúci sa zavazuje, že vlastným menom za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje
pre objednávatel'a umelecké vystúpenie d'alej špecifikované v ods. 2 tohto článku.
2. Názov podujatia:
Miesto konania podujatia:
Termín konania podujatia:
Dlžka vystúpenia:
Čas realizácie vystúpenia :

Deň detí
Ždiar
06.06.2014
1 hodina
10.00 hod.
Článok II.
Cena a platobné podmienky

1. Za zrealizovanie umeleckého vystúpenia podl'a čl. 1. ods. 2 tejto zmluvy obdrží účinkujúci
odmenu, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške: 500,00 €.
2. Uvedenú dohodnutú finančnú čiastku uhradí objednávatel' účinkujúcemu v hotovosti
bezprostredne po jeho uskutočnení.
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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. Je oprávnený odstúpit' od zmluvy v plnom rozsahu v prípade, ak objednávatel' nezabezpečí
technické a organizačně podmienky v zmysle čl. III. ods. 2 tejto zmluvy

2. Objednávatel':
2.1 Je povinný vytvorit' potrebné technické a organizačné podmienky na konanie hudobnej
produkcie:
a) prívod elektrickej energie 220 V
b) šatňu alebo iný, samostatne vyčlenený priestor na prípravu účinkujúceho
c) iné

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenu zmluvy
1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia všeobecné ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní
dostanú obidve zmluvné strany jeden rovnopis.
3. Táto zmluva hola uzatvorená za slobodnej a zrozumitel'ne prejavenej vôle oboch
zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom
vlastnoručne podpísali.
4. Zmluva nadobúda platnost podpísaním oboch zmluvných strán a účinnost deň po zverejnení na
web sídle objednávateľa

V Ždiari, dňa 6. júna 2014

signet
----------------------------------objednávateľ

signet
-----------------------------------účinkujúci

2

