ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami za nasledovných podmienok:

Názov spoločnosti: BETRIMAX s.r.o. – Agentúra b3MAX
Adresa sídla: M.R. Štefánika 189/22, Bošany 956 18
Zastúpená: Ing. Milan Aberštik - konateľ
IČO: 46 261 656
DIČ: 2023299256
IBAN: SK94 0200 0000 0032 4941 4253
(ďalej iba „dodávateľ“)

Názov organizácie: Obec Ratkovské Bystré
Adresa sídla: Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré
Zastúpená: Mgr. Dušan Bodnár - starosta
IČO: 00319007
DIČ: 2021230376
IBAN: SK54 0200 0000 0000 1702 8392
(ďalej iba „objednávateľ“)
Článok I
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť umelecké vystúpenie hudobnej

skupiny PROFIL (ďalej len “vystúpenie").
2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vystúpenie a zabezpečiť všetky náležitosti s tým
súvisiace.
Článok II
Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje za zabezpečenie vystúpenia zaplatiť dodávateľovi sumu 970,00
EUR, vrátane DPH.
2. Objednávateľ uhradí cenu vystúpenia dodávateľovi na základe riadnej faktúry úhradou na
účet tak, aby bola suma pripísaná na účet dodávateľa najneskôr v deň vystúpenia.
3. Úhradou ceny vystúpenia sú splnené všetky finančné záväzky objednávateľa voči
dodávateľovi.
Článok III

Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ zabezpečí miesto, technické a personálne zabezpečenie a organizáciu
vystúpenia na vlastné náklady.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť všetky povolenia a potrebné náležitosti voči štátnym,
samosprávnym a iným organizáciám, potrebným pre uskutočnenie vystúpenia.

Článok IV
Práva a povinnosti dodávateľa

Dodávateľ je povinný zabezpečiť vystúpenie podľa inštrukcií a pokynov od objednávateľa a
podľa ustanovení tejto zmluvy.
Článok V
Informácie o vystúpení

Názov vystúpenia: Hudobno – zábavný program
Miesto konania: Obec Ratkovské Bystré
Dátum: 8.8.2015
Čas začiatku: 16:00 hod.
Čas ukončenia: 17: 30 hod.
Účinkujúci: PROFIL

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a dodávateľ sú povinní bezvýhradne dodržiavať ustanovenia zmluvy. Ak
jedna zo zmluvných strán podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti, môže druhá
strana od zmluvy jednostranne odstúpiť a táto sa v celom rozsahu ruší.

2. Dodávateľ a objednávateľ môžu od zmluvy odstúpiť najneskôr 14 dní pred dohodnutým
termínom vystúpenia. V opačnom prípade je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi
všetky náklady a škody, ktoré v takomto prípade dodávateľovi vzniknú.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe vzájomnej dohody
písomne vo forme dodatkov.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom rovnopise, z ktorých každý má právnu silu originálu. Podpísaná faxová alebo
poslaná e-mailom kópia zmluvy je akceptovaná oboma zmluvnými stranami a je
rovnocenná s originálom.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že s ním súhlasia
a že zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, zrozumiteľne a vážne, nebola
uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
6. Všetky otázky vyslovene neupravené touto zmluvou budú riešené podľa ustanovení
Obchodného zákonníka.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Mestského kultúrneho centra podľa osobitného predpisu.

V Bošanoch
dňa: 22.06.2015

V Ratkovskom Bystrom
dňa: 03.07.2015

...................................................................
dodávateľ

.....................................................................
objednávateľ

