
ZMLUVA
č. ZS2019136/OKMŠ

Podl'a § 51 Občianskeho zákonnika, v znenĺ neskoršĺch predpisov,
uzatvárajú zmluvné strany:

Mesto žarnovica
Sĺdlo
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")

Mgr. Tatiana Vojtková
Narodená
Rodné číslo
Trvalé bydlisko
Občiansky preúkaz     :
Bankovéspojenie        :
IBAN
(ďalej len „Dodávateľ`.``

Mierová 832/1 7, 966 81   Žamovica

zmluvu s týmto obsahom:

Článok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom   zmluvy  je   priprava   moderovania   a  moderovanie   podujatia   Dni   mesta
Žarnovica 2019, v článku 11. tejto zmluvy uvedenom čase a mieste.

Článok 11.
Čas plnenia a miesto plnenia

Dodávateľ   si   pripraví   moderovanie   a bude   pre   Objednávatel'a  moderovať  podujatie
zadefinované  v článku  1.  tejto  zmluvy  dňa 7.  septembra 2019  v čase  od  10.15  hod.  do  cca
22.00  hod.,  s prestávkou  cca  2  hodiny,  vparčíku  na  Ul.  A.  Sládkoviča v Žamovici.  Doba
pripravy moderovania v rozsahu cca 1 hodiny a doba moderovania cca 9.45 hod.

Článok lll.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.   Dodávatel'   sa   zaväzuje   splniť   predmet   zmluvy   riadne   avčas   na   svoju   vlastnú
zodpovednost'.

2.   Objednávatel' sa zaväzuje:
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a)  poskytnúť včas potrebné infomácie a podklady
b)  zabezpečiť    vhodné    podmienky    na    moderovanie,    vrátane    technického

zabezpečenia.

Článok IV.
Cena predmetu a odmena

1.   Odmena za predmet plnenia je  stanovená dohodou zmluvných  strán v sume  120,00
EUR (slovom Stodvadsať EUR).

2.   Odmena   pre    Dodávateľa   je   konečná,    vrátane    všetkých   nákladov    súvisiacich
s moderovaním a jeho prípravou.

3.   Objednávateľ   sa   zaväzuje  uhradiť  Dodávateľovi   stanovenú   odmenu  za  prĺpravu
moderovania   amoderovanie   bezhotovostne,   ato   bankovým   prevodom   na   účet
Dodávatel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy, v termíne do 17. septembra 2019.

4.   Objednávateľ  neuplatní  postup  podľa  §  43   ods.   3   pís.  h)  zákona  595/2003   Z.z.
z odmeny za prípravu moderovania a moderovanie, ale odmenu vyplatí v plnej  sume
v zmysle § 43 ods.  14 zákona 595/2003 Z.z.

5.   Dodávateľ berie na vedomie,  že je povimý splniť si  daňovú povimosť,  ák mu táto
vznikne podľa právnych predpisov.

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   apodobne.   Odstúpenie   od   zmluvy   musí   byť   Objednávateľovi
doručené písome.

2.   Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a nebudú voči nemu uplatňované Žiadne
sankcie   pre   objektívne   príčiny   ako   sú:   živelná  pohroma,   epidémia   apodobne.
Odstúpenie od zmluvy musí byt' Dodávateľovi doručené pĺsomne.

3.   Dôvody  odstúpenia  je  povimá  zmluvná  strana  oznámiť  druhej   zmluvnej   strane
vhodným spôsobom bezprostredne po tom, čo sa o nich dozvedela.

Článok vl.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu učitú do 30.09.2019.
2.   Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, Že ju mvreli na

základe svojej slobodnej a vážnej vôle, Že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlákom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.  Zmluvné strany ďalej  vyhlasujú, Že si
túto zmluvu riadne prečítali, že porozumeli jej  obsáhu a na znak súhlasu s ňou ju vo
vl,astnom mene podpisujú.

3.   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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4.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, avšák
účimosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta
Žamovica.

5.   Práva  apovimosti  zmluvných  strán  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  platnou
legislatĺvou Slovenskej republiky.

6.   Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis zmluvy dostane
Dodávateľ a tri rovnopisy Objednávatel'.

Vžamovicidňa          28,   08,   2019

.`_4_'

...................................,,,,.,,.,.,,,,

Objednávatel'
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Dodávateľ




