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Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia

uzatvorená podl'a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Objednávateľ: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Štatutárny orgán: Darina Bajáková
Sídlo: Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
IČO:00145254
DIČ:2020550389
Bankové spojenie: SK8356000000007746829001
a

Dodávatel': T-services, s.r.o.
Štatutárny orgán: Rudolf Šobich
Sídlo: Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
IČO: 44228414
DIČ:2022745868
IČ DPH: SK2022745868
Bankové spojenie: SK4002000000002560310153
(ďalej len "zmluvné strany")

Článok 1

Predmet a účel zmluvy

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť kultúrne podujatie
vystúpenie hudobnej skupiny ČECHOMOR na festivale Drotária 2019
Termín: 6.7.2019
Miesto: Turzovka - amfiteáter

Článok 2

Cena a platobné podmienky

l. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie kultúrneho podujatia cenu
vo výške 1000,00 eur s DPH Islovomjedentisíceur./

2. Nárok na odmenu dodávateľovi vzniká po splnení si všetkých záväzkov vyplývajúcich zo
zabezpečenia kultúrneho podujatia.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy, uhradí dodávateľovi preddavok vo
výške 100 % z odmeny vo výške dohodnutej v článku 2 v bode 1 tejto zmluvy na účet
dodávateľa do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
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Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany zabezpečia uskutočnenie kultúrneho podujatia riadne a včas v termíne
dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré
by mohli brániť riadnemu uskutočneniu kultúrneho podujatia.

3. Objednávateľ zabezpečí nevyhnutné technické požiadavky potrebné na uskutočnenie
kultúrneho podujatia a poskytne potrebnú súčinnosť.

4. Dodávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s bezpečnostnými a požiamymi predpismi v
mieste realizácie kultúrneho podujatia.

5. Ak bude uskutočnenie kultúrneho podujatia znemožnené z dôvodu mimoriadnych a
nepredvídateľných okolností, majú obidve zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy
bez akýchkoľvek finančných nárokov na úhradu škody. Podmienkou je neodkladné
vyrozumenie druhej zmluvnej strany.

6. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť iba zo závažných dôvodov, ktoré mu nedovolia
kultúrne podujatie uskutočniť alebo z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany
objednávateľa.

7. Odstúpenie od tejto zmluvy zo strany objednávateľa musí byť uskutočnené v písomnej
forme a musí byť dodávateľovi doručené. Dodávateľovi tým nevzniká nárok na
náhradu.

8. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti nepomenované v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, Ix pre každú zmluvnú stranu. Každá zo
zmluvných strán podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia.

4. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie do naplnenia účelu a predmetu
zmluvy.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce/mesta Turzovka. Táto
zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

dňa 24. Ió. 2.010,

Kultúrne a ~poi:::~nskéstiedis~o
023 54 TuR.ZOVKA
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T-ser\fhdMtel's.r.o.

Jašíkova 178
023 54 TURZOVKA
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