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Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi

Objednávateľ:

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zastúpený:

Mgr. DEMKO Maroš

Adresa:

Kostolné námestie č.l, 071 01 Michalovce

IČO:

31297749

DiČ:

2020747850

Bankové spojenie:

štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000185094/8180
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Zhotoviter:

Mgr. BANČEJOVÁ Milena

Adresa:

Rakovec n/Ondavou 136

Číslo OP:

ST 429997

Bankové spojenie:

VÚB, a. s.

Číslo účtu:

1750085159/0200

ČI. I.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stredovekú hudobnú produkciu na
podujatí organizovanom objednávate"om: Stredovek v múzeu (podujatie v rámci projektu v programe
Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita).
Dátum konania:

26.10.2013 (sobota)

Miesto konania:

priestory ZM

Čas vystúpenia:

3 vystúpenia po 25 minút

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať svoju produkciu svedomito, zodpovedne, profesionálne.

ČI. II.
Dohodnutá odmena
2.1 Objednávateľ sa zaväzuje za vystúpenie zaplatiť odmenu vo výške 200 € , ktorý bol stanovený
v plnej výške vrátane dopravných a iných nákladov, dohodou. Odmena bude uhradená do 30 dní po
uskutočnení

vystúpenia na

účet

zhotovitera.

Čl. III.
Ostatné ustanovenia
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I

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť pre zhotovitera vhodné podmienky na realizáciu vystúpenia po
stránke technickej,

bezpečnostnej

a hygienickej.
ČI. IV.
Záverečné

ustanovenia

4.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä
Občianskym

zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiterne a úplne slobodne prejavili, na
dôkaz čoho ju aj podpísali.
4.4 Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch. Každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.
4.5 Zmluva nadobúda platnosť v zmysle zákona 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na internetovej stránke objednávatera.

V Michalovciach, 10.10.2013

za objednávateľa
Mgr. DEMKO Maroš
riaditer
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Ztmpllnlke mú~e~m Michalove..
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Kosto 1ne nam. é.1
W
pokladnica č.ú.: 7000185094/81
,to~ 31297749
UIČ: 2020747850

za zhotovitera

