ZMLUVA
ZABEZPEČENIE HUDOBNEJ PRODUKCIE
„Súťaž vo varení gulášu“
uzavretá podľa § 631 Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

ČL: I. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
So sídlom:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
1.2. Zhotoviteľ:
Účinkujúci:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Obec Iňa
Iňa č. 27 -935 35
Jozef Rosipal, starosta
2021218672
00307076
Viliam Bartal

Čl. II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie hudobnej produkcie-ozvučenie dňa 27.08.2022
od 15,00 hod. Do 20,00 hod. v Ini. Zdanenie odmeny vykoná účinkujúci vo vlastnom mene
podľa platných predpisov SR.

Čl. III Vlastnosti diela a lehota na zhotovenie
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v termíne: 27.08.2022
3.2. Zabezpečenie hudobnej produkcie a ozvučenia

IV. Cena
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatí cenu podľa tejto
zmluvy
Za vykonané dielo podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy bude vyplatená zhotoviteľovi odmena –
honorár vo výške 50 € v hotovosti z pokladne Obce Iňa dňa 30.08.2022.

V. Povinnosti strán
5.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluve a chrániť záujmy
objednávateľa.
5.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
zhotoviteľ mohol vykonávať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a v časovom
limite.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia
6.1. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám. Objednávateľ nenesie voči zhotoviteľovi žiadne záväzky
týkajúce sa jeho daňových povinností, poistenia a zodpovednosti za škodu, ktorá môže
vzniknúť zhotoviteľovi.
6.2. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručený druhej zmluvnej strane. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo
forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma
zmluvnými stranami.
6.3. Ak v tejto zmluve nie je uvedené niečo iné, použijú sa primerane ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
6.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden
exemplár.

V Ini, dňa: 26.08.2022

...........................................
Objednávateľ

.............................................
Zhotoviteľ

