Dohoda o spolupráci č. 1 /2017
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Článok 1
Zmluvné strany
Účastník 1
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:
Funkcia:

Obec Cernina
090 16 Cernina 65
00330388
2020808559
VÚB, a.s., pobočka Svidník, IBAN: SK35 0200 0000 0000 2422 3612
Ing. Helena Madzinová
starostka obce

Účastník 2
Meno a priezvisko:
Narodený:
Rodné číslo:
Číslo obč. preukazu:
Bydlisko:
IBAN:

Peter Malik DiS. art
03.03.1980
800303/9165
EP 535554
Pakostov 169, 094 07 Nižná Sitnica
SK49 7500 0000 0040 0590 6619

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1

2.2

Touto zmluvou sa účastník 2 zaväzuje, že pre účastníka 1 na jeho účel zriadi za odplatu
určitú obchodnú alebo administratívnu záležitosť uskutočnením právnych úkonov
v mene účastníka 1 alebo uskutočnením inej činnosti a účastník 1 sa zaväzuje zaplatiť
mu za to odplatu.
Predmetom tejto zmluvy sú zvukárske služby pri realizácií projektu „Festival
tradičnej kultúry“.
Článok 3
Doba trvania zmluvy

3.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: dňa 8.10.2017.
Článok 4
Odmena a platobné podmienky

4.1.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy
a táto odmena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a predstavuje sumu 300,- €.

4.2

Účastník 1 sa zaväzuje účastníkovi 2 bezhotovostne uhradiť odmenu v sume 300,- €
za skutočne odvedenú prácu po jej prebratí do 10 dní na účet účastníka 2, číslo účtu
IBAN: SK49 7500 0000 0040 0590 6619. V uvedenej sume sú zahrnuté aj všetky
náklady účastníka 2 spojené s výkonom práce na realizácií projektu.
Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

5.2

5.3

Účastník 2 sa zaväzuje, že vykoná zvukárske služby súvisiace s realizáciou
projektu „Festival tradičnej kultúry“. Účastník 2 sa ďalej zaväzuje, že dohodnutú
činnosť vykoná podľa svojich najlepších schopností a znalostí v súlade s platnou
legislatívou SR a v súlade s naplánovanými aktivitami podľa schválenej žiadosti
o finančný príspevok.
Účastník 2 je povinný: vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas,
postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, vykonávať všetky
činnosti osobne, oboznamovať účastníka 1 včas o záležitostiach, informáciách
a veciach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne
plnenie predmetu zmluvy.
Účastník 1 je povinný: poskytovať potrebnú súčinnosť, poskytovať všetky informácie
a fakty potrebné na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy, uhradiť odmenu riadne
a načas.
Článok 6
Ukončenie zmluvy

6.1
6.2

6.3

Táto zmluva sa ukončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, t.j. dňom 8.10.2017.
Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu vypovedať, a to i bez udania dôvodu
s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1
7.2

Účastník 2 súhlasí, aby boli jeho osobné údaje použité pre vnútornú potrebu účastníka
1 výhradne na účely evidencie podľa platných zákonov SR.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútené pod
nátlakom, alebo v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na troch vyhotoveniach
zmluvy, z ktorých účastník 1 obdrží dve vyhotovenia a účastník 2 obdrží jedno
vyhotovenie.

V Cernine dňa 4.10.2017

_______________________
účastník 1

______________________
účastník 2

