
Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie

        Uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
                                                          medzi zmluvnými stranami:

1. OBEC N E D E D Z A

Sídlo : Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

V zastúpení : PhDr.Peter Vajda, starosta obce

IČO: 00321516

DIČ : 2020677582

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Č.účtu : 5604740002/5600

ako objednávateľ

2. Juraj Kvočka

nar.: 01.02.1996

R.č.: 960201/6204

OP č.: EB 515290

Bydlisko: Krasňany 108, 013 03 Krasňany

ako vykonávateľ

I.

Predmetom tejto zmluvy je: hudobná produkcia – „Úcta k starším“ dňa 22.10.2015 v čase od 16:30 

do 18:30 hod. v kultúrnom dome v obci Nededza.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie hudobnej produkcie vo výške 200,00 €

slovom dvesto eur. Odmena bude vyplatená vykonávateľovi po podpise tejto zmluvy

a po ukončení produkcie podľa § 8 ods.1, písm. a) v nadväznosti na § 9 ods.1, písm. g).

III.

1. Vykonávateľ sa zaväzuje:

- vykonať hudobnú produkciu svedomito a riadne podľa podmienok dojednaných v zmluve

a v zmysle pokynov objednávateľa,

- dodržať platné právne predpisy Slovenskej republiky.



2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- vytvoriť poskytovateľovi primerané podmienky na vykonanie hudobnej produkcie,

- primerane kontrolovať výkon práce.

3. Vykonávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením

povinností pri vykonaní hudobnej produkcie alebo v priamej súvislosti s ňou.

IV.

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie: od 22.10.2015 do 22.10.2015.

2. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade neplnenia

podmienok tejto zmluvy, môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

V.

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jeden a vykonávateľ

jeden exemplár, všetky majú platnosť originálu.

3. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju

podpísali.

V Nededzi, dňa 21.10.2015

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

               Juraj Kvočka PhDr.Peter Vajda


