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DOHODA
o zabezpečení hudobnej produkcie

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

OBEC SMOLINSKÉ
so sídlom Smolinské 334
IČO: 00309991
Zast.: MVDr. Peter Betták - starostka obce
(ako objednávateľ)

a

HUDOBNÁ SKuPINA "ZÁHORÁCKI MUZIKANTI"
So sídlom, Popudinské Močidľany č. 26
Zast.: Zlatko Žúrek - kapelník
r.č.710326/7039
(ako vykonávateľ)

I.

Predmetom tejto zmluvy je organizačné zabezpečenie - marketing hudobného
vystúpenia hudobnej skupiny .Záhorácki muzikanti", na podujatí "Koncert dychových
hudieb na Smolinskom" pri príležitosti oslavy mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa
12.10.2014 v obci Smolinské (kultúrny dom).

II.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za predmet zmluvy vo výške 240,00 € slovom
dvestoštyridsať eur. Odmena bude vyplatená prevodom na číslo účtu IBAN:SK41 7500
0000004016255014 najneskôr do 7 dní odo dňa konania vystúpenia.

III.

1. Vykonávateľ sa zaväzuje:
- vykonať predmet zmluvy svedomito a riadne podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve
a v zmysle pokynov objednávateľa,
- dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- vytvoriť vykonávateľovi primerané podmienky na vykonanie hudobnej produkcie,
- primerane kontrolovať výkon práce.
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3. Vykonávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením
povinností pri výkone produkcie, alebo v priamej súvislosti s ňou

IV.

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie - 12. 10.2014, od 15.00 hod. do 17.00 hod.
2. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade neplnenia
podmienok tejto zmluvy, môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

V.
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, každá so zmluvných strán obdrží po dvoch
exemplároch. Všetky majú platnosť originálu.
3. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou
ju podpísali. .

V Smolinskom, dňa 10. októbra 2014

{/.;«.
atko Zúrek

za vykonávateľa
MVDr. Peter Betták
za objednávateľa


