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ZMTUVA O DIETO

čl.l.
Zmluvné strany

L.

obiednávateľ

Mikroregión 11PLUs
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer

lčo:45738807
Dlč:2023563652

štatutár: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce Cífer
a

2.

Vykonávateľ

lvana
Bydlisko:

9I9 2t Zeleneč

líslo op:
Rodné

číslo
/d'alej

čl.ll.
Predmet zmluvy
Koncertné vystÚpenie spolu so skupinou Landfil na dvojdňovom festivale ,,Rukami a srdcom" dňa 3. Septembra 2016
o 18:30 hod.

čl.lll.
Miesto a čas konania
Vystúpenie sa uskutočnívareáli kúpaliska Cífer - časťpác. Vystúpenie sa uskutočnív čase od 18:30 hod. oížkahrania je
stanovená na 30 minút.

ľ.

Čl.
Cena za realizáciu diela

objednávateľ sa zaväzuje za zrep lizovanie vystúpenia dohodnutého v čl' ll. tejto zmluvy vyplatiť vykonávateľovi
dohodnutú cenu vo vÝške 200 e| r, slovom dvesto eur.
I

čl. v.
Platobné podmienky

1}

Cenu stanovenú v čl. lV. tejto zmluvy vyplatívykonávateľovi po realizácii predmetu zmluvy na čísloúčtu
26413533s8 lO2OO.

objednávateľvyhlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny
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Vykonávateľ berie na vedomie, že je povinný splniť si daňovú povinnosť, ak mu takáto daňová povinnosť vznikne
podľa právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením S 43 odst. 14 zákona č,.5g5ĺ2oo3 Z.z. o dani z príjmu v znení
neskorších predpisov dohodli, že objednávateľ nevykoná pri platení odmeny podľa tejto zmluvy zrážku dane.
Vykonávateľsi daň z odmeny podľa tejto zmluvy vysporiada sám.

vt.
odstúpenie od zmluvy
od tejto zmluvy môže vykonávateľodstúpiťlen v osobitne odôvodnených prípadoch (úradný zákaz, živelná pohroma,

choroba a pod.).
Dôvody odstúpenia je vykonávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi telefonicky alebo faxom
a vzápätí aj písomne.
Súčasne sa vykonávateľzaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady, ktoré mu v dôsledku nedodržania zmluvných záväzkov
vznikli.
Ak objednávateľ po podpise tejto zmluvy 30 dní pred dátumom vystúpenia zruší, alebo zmení dohodnutý termín, alebo
sa vystúpenie neuskutoční z viny objednávateľa, tento je povinný uhradiť vykonávateľovi všetky vznĺknuté náklady
ĺ1 odmenu vo výške 90% z dohodnutej ceny stanovenej v čl. lV. tejto zmluvy.
čl. vll.

ostatné dojednania

1)

z|

objednávateľ zabezpečívšetky riadne podmienky pre zrealizovanie vystúpenia pre vykonávateľa na základe
vopred dohodnudch podmĺenok s vykonávateľom, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
Dopravu si vykonávateľzabezpečuje samostatne.

ü. vlll.
Záveľečnéustanovenia

1}

2|

Zmluvné strany sa dohodli, že na túto zmluvu a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené sa primerane použijú
ustanovenia S 631 až s 643 občianskeho zákonníka a príslušnéustanovenia súvisiacich predpisov. o prípadných
sporoch, ktoré vzniknú z tejto zmluvy bude rozhodovať príslušnýsúd Slovenskej republiky.
obidve strany vyhlasujú, že sa zhodli na obsahu tejto zmluvy o dielo, čo potvrdzujú svojím podpisom. Zmluva
nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
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Za objednávateľa

MÍkľoľegión11 PLUS
Nám. A' Hlinku
45 738

Mgr. Maroš Sagan PhD
starosta obce Cĺfer

80',1

Za vykonávateľa

3l ,9l9 43 Cifęr
2023563652

lvana Kovačicová

