
ZMLUVA 0 VYKONANIE DIELA

1.   Zmluvné strany:

1.1           Zhotoviteľ:
r)óuĺííf )y,P     rpťí,Lf'
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Dátum  narodenia: ._ ,.......
Č.Op
'BAN ťr;00   moo   ď-l)40 : `    !`` `:`. 3ďrc,
(d'alej  len  „zhotoviteľ")

1.2        0bjednávatel': Obec Nedožery-Brezany
v zastúpenĺ:  JUDr.  Martin  Mokrý,  starosta  obce
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany
lčo : 00 318 302
lBAN  26 0200 0000 00001842 9382

(ďalej  len „objednávateľ)

2.   Predmet dohody:

2.1         Zmluvné   strany  sa   na   základe   vzájomnej   dohody   rozhodli   uzatvoriť  túto  Zmluvu,

predmetom    ktorej    je    vykonanie    diela    -    realizácia    predstavenja    na    kultúrno-
spoločenskom podujatĺ Hodová zábava.

2.2        Touto  dohodou  sa  zhotoviteľ  zaväzuje  vykonat'  a odovzdat'  objednávatel'ovi  dielo  -

podľa dohodnutých špecifikáciĺ uvedených v tejto zmluve.
Objednávateľ   sa   zaväzuje   zaplatit'   zhotoviteľovi   za   vykonané   a odovzdané   dielo
dohodnuté cenu a dielo prevziat'.

3.    Cena za vykonanie diela

3.í        :ĺ:,:a:ku':duev:°#šdkye :.#}|{:: ESLrŔľ zaplatĺ obJednávateľ zhotoviteľovi  za  vykonané

3.2        Vtejto  sume  sú  na  základe  dohody  zmluvných  strán  zahrnuté  náklady  na  honorár
a cestovné  výdaje.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  táto  suma je  konečná  a zhotovitel'
nemá nárok si  účtovat' vyššiu cenu.

3.3         0bjednávateľje povinný zaplatiť dohodnutú sumu za  vykonanie diela  podl'a  bodu 3.1
bankovým prevodom do 5 pracovných dní po skončení realizácie diela.

3.4         Dlžná suma sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňazí na účetzhotovitel'ovi.

4.    Termin plnenia diela

4.1  Zhotoviteľ vykoná diela za dojednaných  podmienok v termi'ne dňa  19. augusta 2018.



5.    Špecifikácia diela
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podieľajú všetci  spoluúčinkujúci.  -4K.\  .

6.   Zánikzmluvy

6.1         Táto     zmluva     zaníká     riadnym     ukončením     aodovzdaním     diela     zhotovitel'om
objednávateľovi     azaplatením    ceny    za    dielo    podľa    ustanovenĺ    tejto    Zmluvy
objednávateľom zhotoviteľovi.

6.2        Táto  zmluva  môže  zaniknúť  aj  na  základe  dohody  zmluvných  strán  ku  dňu,  ktorý  si
dohodnú.

6.3.       Zánik  alebo  zmeny  tejto  Zmluvy   musia  byť  druhej   strane  oznámené   pĺsomne.  V

prípade predčasného zániku tejto Zmluvy musí byť uvedený dôvod. pre ktorý zmluvná
strana Zmluvu ruši'.

7.   Záverečné iistanovenia

7.1         Táto   zmluva   nadobúda   platnosť   a účinnost'   dňom   podpi'sania   zástupcami   oboch
zmluvných strán.

7.2.         Zmluva   môže   byť   zmenená   len   vo   forme   písomných   dodatkov   podpi'saných
zástupcami oboch zmluvných strán.

7.3        Zmluvaje vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých  l  je určená pre zhotovitel'a  l  pre
objednávateľa.

Objednávateľ Zhotoviteľ

V Nedožeroch-Bľezanoch, dňa l 3.8.2018                   V Nedožeroch-Brezanoch, dňa
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