ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi:
Objednávateľom :
Štatutárny zástupca :
Bank.spojenie :
ÍBAN :
IČO :
DIČ :

OBEC SLOVENSKÝ GROB
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
VÚB, a.s.
SK93 0200 0000 0000 0322 7112
00305073
2020662248
a

Zhotoviteľ :
s miestom podnikania :
Bank. spojenie :
IBAN :
IČO :
DIČ :

Mgr. Coková Monika
M.R.Štefánika 21, 934 01 Levice
VÚB, a.s.
SK65 0200 0000 0019 0710 3555
42366895
1044677172
Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť vystúpenie skupiny REMIX v rámci
podujatia Hodové slávnosti 2019.
2. Dátum a čas konania : 16.08.2019 v čase od 19:00 hod. do 02:00 hod. nasledujúceho dňa.
3. Miesto konania: Obec Slovenský Grob – Dom kultúry.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť produkciu skupiny REMIX svedomito, zodpovedne
a profesionálne.
Čl. II.
Honorár
1. Objednávateľ sa zaväzuje za zabezpečenie vystúpenia skupiny REMIX zaplatiť odmenu –
honorár vo výške 450,- € (slovom štyristopäťdesiat euro), ktorý bol stanovený v plnej výške
vrátane dopravných a iných nákladov dohodou a to v hotovosti po zrealizovaní vystúpenia
skupiny REMIX.
2. Zhotoviteľ je povinný daný honorár zdaniť v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorské poplatky SOZA v súlade s predloženým playlistom
predloženým zhotoviteľom.
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Čl. III.
Ostatné ustanovenia
1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť pre zhotoviteľa a skupinu REMIX vhodné podmienky na
realizáciu vystúpenia po technickej, bezpečnostnej a hygienickej stránke. (pódium, prívod
el.energie, zastrešenie aparatúry min. mobilný dáždnik, občerstvenie – nealko, káva).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť na miesto vystúpenia riadne a včas.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmena zmluvy je možná len písomnými dodatkami k zmluve.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1
vyhotovenie.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Občianskym
zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi SR.

V Slovenskom Grobe ,
dňa : 05.08.2019

V Slovenskom Grobe,
dňa : 05.08.2019

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

…………………………..
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta obce

....…………………………..
Mgr. Monika Conková
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