ZMLUVA

O DIELO

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Košeca
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
Bc. Radomír Brtáň, starosta
317390
VUB a.s., exp. Ilava
SK09 0200 0000 0030 0032 3372

Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
DIČ:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo účtu:

Marián Bango
Sputniková 19, 821 02 Bratislava
1030613617

II. Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa zabezpečí vykonanie diela – Koncertné vystúpenie Maroša Banga v Košeci
16.8.2015.
2.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať toto dielo kvalifikovane, vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť.
2.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že za uskutočnenie diela zaplatí dohodnutú cenu.
III. Miesto a čas plnenia

3.1.

Pre plnenie predmetu zmluvy boli dohodnuté nasledovné termíny:
Začiatok hudobného vystúpenia: dňa 16.8.2015 o 10:30 hod.
Ukončenie hudobného vystúpenia: dňa 16.8.2015 o 12:00 hod

3.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie v Košeci.

IV. Cena diela
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle čl. II tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov v celkovej výške:
Cena za komplet realizáciu diela je 300 €.
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

4.2.

V. Platobné a fakturačné podmienky.
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť celú platbu prevodom na účet zhotoviteľa
0174652228/0900 po ukončení diela v termíne do 23.8.2015.
VI. Zabezpečenie splnenia záväzkov.
6.1
V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ
má právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý
deň omeškania.
6.2
V prípade omeškania platby objednávateľa, má zhotoviteľ právo fakturovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
VII. Práva a povinnosti zmluvných strán
7.1

Povinnosti objednávateľa:
a) objednávateľ je povinný včas zabezpečiť a doručiť podklady vzťahujúce sa na
vykonanie diela a to min. 1 týždeň pred začatím prác.
b) objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre riadne účinkovanie podľa platných
technických a bezpečnostných predpisov a noriem

7.2

Povinnosti zhotoviteľa:
a) zhotoviteľ je povinný dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby bol schopný začať
vystúpenie v dohodnutom čase.
VIII. Všeobecné podmienky

8.1
Ak vznikne vážna a nepredvídateľná udalosť na strane zhotoviteľa, ako je vážne
ochorenie, dopravná nehoda, vážne technické problémy atď., zhotoviteľ je oprávnený od
zmluvy odstúpiť a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek náhradu za podmienky, že
objednávateľ bude ihneď informovaný.
8.2
Ak bude dielo znemožnené v dôsledku nepredvídanej udalosti, ktorá leží mimo
zmluvných strán (napr. prírodná katastrofa), majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy
bez akýchkoľvek nárokov a to po preukázanom oznámení o udalosti.

8.3
Ak nebude možné dielo vykonať vinou objednávateľa z akéhokoľvek dôvodu mimo
dôvodov uvedených v čl. VIII. bod 2 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky
preukázateľne vynaložené náklady v súvislosti s dielom do desiatich pracovných dní odo dňa
dohodnutého termínu odovzdania diela.
8.4
Ak nebude možné dielo vykonať vinou zhotoviteľa z akéhokoľvek dôvodu mimo
dôvodov uvedených v čl. VIII. bodoch 1 a 2 tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi
všetky preukázateľne vynaložené náklady v súvislosti s dielom do desiatich pracovných dní
odo dňa dohodnutého termínu vystúpenia.
IX. Záverečné ustanovenia
9.1
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
9.2
Ak zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo, má objednávateľ
právo odstúpiť od zmluvy.
9.3
Zmluvu možno meniť a upravovať dodatkom, iba písomne na základe dohody oboch
zmluvných strán.
9.4
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že
táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu a nie je
v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.
9.5
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
9.6
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude
zverejnená na webovom sídle Obce Košeca.

V Bratislave dňa: 11.5.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

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

