Zmluva o účinkovaní
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ: Obec Špačince
Zastúpený:

PhDr. Július Zemko, starosta obce

Adresa:

Hlavná 183/16, Špačince, PSČ 919 51

IČO:

00313033

DIČ:

2021175706

Bankové spojenie: Prima banka, Trnava, číslo účtu 1001316001/5600
IBAN:

SK46 5600 0000 0010 0131 6001

a

Účinkujúci: Gipsy Čáve
Zastúpený:

Jozef Kotlár

Adresa:

Krušovská 1436, Topoľčany, PSČ 955 01

Rodné číslo: *********
Číslo OP:

********

nasledovne:

Článok I.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je uskutočnenie hudobného vystúpenia na Špačinskom kotlíku – súťaž vo
varení gulášu „Guláš Fest“

2.

Termín vystúpenia: 08. jún 2019
Čas vystúpenia:

20:00 – 21:00 hod

Miesto vystúpenia: Amfiteáter Špačince

Článok II.

Cena a platobné podmienky

1.

Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške
600,- €
/šesťsto eur/ vrátane všetkých nákladov.

2.

Odmena bude vyplatená v hotovosti

3.

Podkladom pre vyplatenie odmeny je táto Zmluva

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Účinkujúci sa dostavia na vystúpenie včas a umelecký výkon predvedú svedomite v celom
rozsahu dohodnutom s organizátorom.

2.

Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť len z dôvodu vyššej moci /ochorenie, úraz a pod./, ktoré
sa zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi a organizátorovi.

3.

Účinkujúci sa zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou,
dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje účinkujúcim včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace
s výkonom a bezpečnostnými pokynmi.

6.

Objednávateľ sa zaväzuje za podaný výkon uhradiť dohodnutú odmenu riadne.

Článok IV.
Odstúpenie od zmluvy

1.

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak sa účinkujúci riadne nepripravuje alebo ak výkon
riadne a včas nepodá bez vážnych dôvodov.

2.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak z dôvodu vyššej moci nemôže dielo realizovať.

3.

Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ nevytvorí dostatočné podmienky podľa
požiadaviek pre riadne podanie výkonu.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy

1.

Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

3.

Táto zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní
dostanú zmluvné strany jeden rovnopis účinkujúci a druhý rovnopis objednávateľ.

4.

Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch zmluvných
strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

Špačince

Špačince

dňa 07.06.2019

dňa 07.06.2019

za objednávateľa

za účinkujúceho

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

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

