
ZMLUVA
č. ZS2019153/OKMŠ

Podl'a § 51 0bčianskeho zákonnĺka uzatvárajú zmluvné strany

lvlesto žaľnovica
Sídlo                          : Námestie sNP č.33, 966 81 Žamovica
IČO                                 :00321117
Bankové spojenie   : VÚB, a.s. , pobočka Žiar nad Hronom
IBAN                         : SK72 0200 0000 00001482 4422
Zastúpené                : Kamilom Dankom, primátorom mesta
(ďalej len „obj ednávatel'")

a

Ján ceľovský    ._
Narodený
Rodné čĺslo
Trvalébydlisko       :
Občiansky preukaz :
Bankové spojenie   :

Partizánska

IBAN
(ďalej len „dodávatel'")

57/64, 966 81   Žamovica_       _ --_

zmluvu s týmto obsahom:

Článok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie postavy Mikuláša počas podujatia „Príchod Mikuláša".

Článok 11.
Čas plnenia a miesto plnenia

Realizácia predmetu zmluvy sa uskutoční dňa 5. decembra 2019, podl'a časového rozvrhu

3:af&3tjfčá,p,:í;f.o,:sMLiš;;á:až::.#,a#ffi:11;Cáa:3.omoesht:d:äásl|e;.n3eovh:d:käefka.::icá.áä
realizácie v rozsahu minimálne 2,5 hod.

Článok 111.
Dohoda o odmene

1.   Odmena za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 35,-EUR
(slovom Tridsat'päť EUR).
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2.   Odmena   pre   dodávateľa  je   konečná,   vrátane   všetkých   nákladov   súvisiacich   so
splnením predmetu zmluvy.

3.   Objednávateľ   sa   zaväzuje   uhradiť   dodávateľovi   stanovenú   odmenu   za   splnenie
predmetu   zmluvy   bezhotovostne,   a to   bankovým   prevodom   na  účet   dodávateľa
uvedený v záhlavĺ tejto zmluvy, v termĺne do 7 pracovných dní od splnenia predmetu
zmluvy.

4.   Dodávatel' berie  na vedomie,  že je povimý  splnit'  si  daňovú povinnosť,  ak mu táto
vznikne podľa právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.   Dodávateľ   sa   zaväzuje   splniť   predmet   zmluvy   riadne   avčas   na   svoju   vlastnú
zodpovednosť a usmemenia obj ednávateľa.

2.   Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:
a)   celkovú propagáciu podujatia
b)  kostým
c)   poskytnúť scenár programu a k tomu potrebné informácie
d)  vhodné podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy

Článok v.
Odstúpenie od zmluvy

1.   Dodávateľ  má  právo  odstúpit'  od  zmluvy  a nebudú  voči  nemu  uplatňované  žiadne
sankcie pre objektívne príčiny  ako  sú:  choroba,  úraz,  nehoda hospitalizácia,  úmrtie,
Živelná   pohroma   a podobne.   Odstúpenie   od   zmluvy   musí   byť   objednávateľovi
doručené písomne.

2.   Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a nebudú voči nemu uplatňované žiadne
sankcie   pre   objektívne   príčiny   áko   sú:   Živelná   pohroma,   epidémia   apodobne.
Odstúpenie od zmluvy musí byť dodávateľovi doručené písomne.

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.   Zmluva sa uzatvára na dobu učitú do 18.12.2019.

2.   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
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túto zmluvu riadne prečítali, že porozumeli jej  obsahu a na znák súhlasu s ňou ju vo
vlastnom mene podpisujú.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len pĺsomnou formou, a to
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

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

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

6.   Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch. Objednávatel' si po podpise tejto
zmluvy ponechá tri exempláre a dodávateľ ponechá jeden exemplár.

V Žamovici dňa  29.10.2019

Objednávatel'
- Dodávatel'
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