
ZMLUVA
č. ZS2019028/OKMŠ

Podl'a § 51 0bčianskeho zákonn]ka uzatvárajú zmluvné strany

Mesto žarnovica
Sídlo
IČO
Bankovéspojenie        :
IBAN
Zastúpené

Námestie SNP č.33, 966 81 Žamovica
00 321117

VÚB, a.s. , pobočka Žiar nad Hronom
SK72 0200 0000 00001482 4422
Kamilom Dankom, primátorom mesta

(ďalej len „obj ednávateľ")

Roman   KÁČEFt
Narodený

F#:šl;sá:isko           ; Májová322,57,g668|  Žamovica
Občiansky preukaz     :
Bankovéspojenie        :
IBAN

(ďalej len „dodávateľ")

zmluvu s týmto obsahom:

/,

Článok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je výroba videozáznamu z premiéry divadelného predstavenia hry Útek
z väzenia a zhotovenie 1 ks (slovom jedného kusa)  DVD.

Článok 11.
Čas plnenia a miesto plnenia

Dodávatel'  v termíne  do  23.  aprila  2019  Žhotoví   1  ks  DVD  z „Popoludnia  s divadlom"
®redstavenie DDS Majáčik „Po rokoch..." + predstavenie Divadla Pri pekámi „Dlhší, Hrubšĺ,
Okatejš{"),  ktoré  sa uskutoční  dňa  17.  marca 2019 v čase od  16.00 hod.  v spoločenskej  sále
Kultúmeho domu v Žamovici, Dolná 261/25.

Č]ánok lll.
Cena predmetu o odmena

1.   Odmena  za  predmet  plnenia je  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  v sume  55,00
EUR (slovom Pät'desiatpät' EUR).
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2.   Odmena pre  dodávateľa je konečná a zahŕňa všetky náklady,  ktoré  dodávatel'ovi pri `'
realizácii predmetu zmluvy vznikli.

3.   Nárok  na  uhradenie  odmeny  vzniká  dodávatel'ovi  iba  za  podmienky,  že  zrealizuje
predmet zmluvy včas a podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4.   Objednávateľ sa zaväzuje odmenu uhradiť bezhotovostne,  a to bankov]h prevodom
na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, v temíne do 7 pracovných dní od
splnenia predmetu zmluvy.

5.  Zgd;:[a::#íe vperdeúdcT:tuo#[š#ssu, [:ogTEí3fi::o3Feéckp::v.zatíe zhotoveného  DVD  od

6.   Dodávatel' berie  na vedomie, Že je povinný  splniť si  daňovú povinnosť,  ak mu táto
vznikne podľa právnych predpisov.

Článok IV.
Pi.áva a povinnosti zmluvných strán

1.   Dodávatel'   sa   zaväzuje   splniť   predmet   zmluvy   riadne   avčas   na   svoju   vlastnú
zodpovednosť, v zmysle požiadavky objednávatel'a.

2.   Objednávateľ sa zaväzuje:
a)   vytvoriť vhodné podmienky pre zhotovenie videozáznamu
b)  poskytnút' potrebné infomácie k realizácii

Článok v.
Odstúpenie od zmluvy

1 .   Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a nebudú voči nemu uplatňované žiadne
sankcie pre objektívne príčiny ako sú: choroba, úraz, nehoda, hospitalizácia, úmrtie,
živelná pohroma a podobne.

2.   Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a nebudú voči nemu uplatňované Žiadne
sankcie pre objektívne príčiny ako sú: živelná pohroma, epidémia a podobne.

Článok vl.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu učitú do 30.04.2019.
2.   Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú údaje  uvedené  v záhlaví  tejto  zmluvy  sú pravdivé

a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej stame každú zmenu,
ktorá  by  mohla  mať  vplyv  na plnenie  zmluvných  záväzkov.  Zmluvné  strany  sú  si
vedomé, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášat' následky, ktoré môžu druhej
zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

3.   Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, Že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.  Zmluvné strany ďalej  vyhlasujú, že si
túto zmluvu riadne prečĺtali, že porozumeli jej  obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vo
vlastnom mene podpisujú.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnou fomou, a to
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.
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5.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, avšak
účimosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta
Žamovlca.

6.   Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  platnou
legislatívou S lovenskej republiky.

7.   Táto zmluva bola vyhotovená v Štyroch exemplároch. Objednávateľ si po podpise tejto
zmluvy ponechá tri exempláre a dodávatel' si ponechá jeden exemplár.

V Žamovici dňa  14.03.2019

4,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,.,6.................'.'.........

Objednávateľ Dodávatel'
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