ZMLUVA

O DIELO

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Vinohrady nad Váhom
Obecný úrad 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
00306304
2021002357
Ing. Eva Hanusová, starostka obce

Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
DIČ:
IBAN:
BIC:

Marián Bango
Sputniková 19, 821 02 Bratislava
1030613617
SK6409000000000631535490
GIBASKBX

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – Vianočné koncertné vystúpenie /spev/
Maroša Banga vrátane krátkych moderátorských vstupov Alexandry Bangovej v trvaní
cca 1–1,5 hod. dňa 26.12.2017 v obci Vinohrady nad Váhom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať toto dielo kvalifikovane, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
III. Termín plnenia
Pre plnenie predmetu zmluvy boli dohodnuté nasledovné termíny:
Začatie prác:
26.12.2017
Ukončenie prác: 26.12.2017
Dodržanie termínov zo strany zhotoviteľa je podmienené plnením článku VIII. bod 1 tejto
zmluvy zo strany objednávateľa.
IV. Cena diela
Cena diela je stanovená dohodou.
Cena za komplet realizáciu diela je 500 €.
V. Platobné a fakturačné podmienky.
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť celú platbu prevodom na účet zhotoviteľa alebo
v hotovosti do 31.12.2017.

2. Na výplatu odmeny z tejto zmluvy sa neuplatní zrážková daň v zmysle § 43 ods. 3
písm. h) zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nakoľko
sa uplatňuje § 43 ods. 14 predmetného zákona.
VI. Zabezpečenie splnenia záväzkov.
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.
V prípade omeškania platby objednávateľa, má zhotoviteľ právo fakturovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.

1.

2.

VII. Práva a povinnosti zmluvných strán
Povinnosti objednávateľa:
Objednávateľ je povinný včas zabezpečiť a doručiť podklady vzťahujúce sa
na vykonanie diela a to min. 1 týždeň pred začatím prác.

1.

VIII. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ak zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo, má
objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
Zmluvu možno meniť a upravovať dodatkom, iba písomne na základe
dohody oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom oboch zmluvných strán.
Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že bola spísaná na
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a nebola dojednaná
v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.

V Bratislave dňa 29.11.2017
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Podpísané

podpísané

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

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

