Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka, z.č.513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a Autorského zákona, z. č. 185/2015 Z.z.,v z.n.p.

Obec Blatnica
Adresa: Blatnica 1, 038 15
IČO: 00316571
DIČ: 2020594653
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Martin
IBAN: SK84 0200 0000 0000 1322 8362
SWIFT: SUBASKBX
Konajúca prostredníctvom: Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., starosta obce
E-mail: starosta@blatnica.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Michal Dírer
Adresa: ulica
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK79 1100
Konajúca prostredníctvom: Michal Dírer
(ďalej len „Dodávateľ“)
sa dohodli nasledovne:
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je usporiadanie koncertného umeleckého vystúpenia (ďalej len „vystúpenie“)
zo strany Dodávateľa:
a) Názov vystúpenia: Vianočný koncert
b) Termín vystúpenia: 15. 12. 2019
c) Miesto vystúpenia: Obec Blatnica – Evanjelický kostol
d) Časový harmonogram vystúpenia: od 16:00 hod. do 17:00 hod.
e) Dĺžka vystúpenia: 1 hodinu
Článok 2
Odmena a platobné podmienky
2.1 Odmena za vystúpenie špecifikované v Čl. 1 tejto Zmluvy sa určila na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán vo výške 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur).
2.2 Podkladom na výplatu odmeny je táto zmluva. Objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu na účet
dodávateľa do 14 dní.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Dodávateľ
3.1.1 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje k zrealizovaniu vystúpenia, svoju produkciu zrealizuje
riadne a včas, v požadovanej kvalite, termíne, a dohodnutom rozsahu.
3.1.2 Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodov vyššej moci (ochorenie, úraz a pod.), ktoré
sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
3.2 Objednávateľ
3.2.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z nepredvídaných dôvodov stojacich mimo jeho
dosahu. Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť dodávateľovi osobne, e-mailom alebo
telefonicky..
3.2.2 Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ prostredníctvom tohto vystúpenia nevyjadruje
verejnú podporu žiadnemu politickému subjektu, či kandidátovi vo voľbách.
3.2.3 Ak Objednávateľ z dôvodu vyššej moci odstúpi od zmluvy 24 hodín pred vystúpením,
nevznikne ani jednej zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo škôd.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy
4.1 Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po
zverejnení.
4.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostanú
zmluvné strany po jednom rovnopise
4.4 Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch zmluvných strán,
ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
4.5 Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomne formou dodatku, po
predchádzajúcom súhlase oboch Zmluvných strán.
4.6 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú neplatné, uvedené nespôsobuje neplatnosť celej
Zmluvy, ale iba konkrétnych dotknutých ustanovení.

V Blatnici 15.12.2019

V Blatnici, 15.12.2019

Za Objednávateľa:

Za dodávateľa :

..............................................................

.........................................................

