ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ č. 01/2017

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:

Obchodné meno: OBEC Gemerská Ves
Sídlo: 982 62 Gemerská Ves
Štatutárny orgán: Monika Lévaiová - starostka
IČO: 00318701
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Meno a Priezvisko: Blažej Rusó
Dátum narodenia: 08.07.1990
Bydlisko: 982 01 Gemer 151
ČOP: EJ178489
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa nasledovnú
činnosť:
 Hudobné vystúpenie kapely FAMILY BAND ktorej členom je poskytovateľ za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
 Vystúpenie kapely vykoná bez závislosti na príkazoch zadávateľa, jej vykonanie zrealizuje na
vlastných prostriedkoch a na vlastnú zodpovednosť.
2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje obstarať si za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy hudobné nástroje
potrebné na odohranie vystúpenia na podujatí „Deň obce 2017“.
2.3. Poskytovateľ je povinný splniť predmet tejto zmluvy, t.j. odohrať vystúpenie na svoje náklady
a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom termíne.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľov vytvorenie podmienok pre splnenie ich
záväzku podľa tejto zmluvy a to najmä: zabezpečením technického a zvukového vybavenia.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za odohrané vystúpenie dohodnutú odmenu
podľa článku III. tejto zmluvy.

Čl. III.
Odmena a platobné podmienky
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za odohrané hudobné vystúpenie vo výške 250,00 EUR
(dvestopäťdesiat €). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za vykonanie činnosti
uvedenej v ods. 2.1. dohodnutú odmenu v hotovosti, ktorá bude vyplatená v deň konania osláv
t.j. 22. 07. 2017 Poskytovateľ je povinný prevzatie odmeny potvrdiť objednávateľovi písomne pri
jej prevzatí svojimi podpismi na výdavkovom doklade vystavenom objednávateľom.

Čl. IV.
ČAS PLNENIA
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odohrať hudobné vystúpenie svojej kapely na podujatí “ Deň obce 2016“
Objednávateľ umožní poskytovateľovi vykonať zvukovú skúšku 30 minút pred vystúpením.

Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden rovnopis
poskytovateľ a jeden rovnopis objednávateľ.
5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.
5.3. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné vykonať len formou písomných dodatkov, po podpise
oboma zmluvnými stranami.
5.4. Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami autorského
zákona a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
5.5. V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. a v zn.n.p. o ochrane osobných údajov účinkujúci
súhlasí so spracovaním a sprístupnením uvedených údajov.
5.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali jej obsahu rozumejú, vyjadrujú ich vôľu a preto ju na znak
súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.

V Gemerskej Vsi, dňa 17.07.2017

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

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

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

