
Zmluva o zabezpečení realizácie kultúrneho podujatia  

                                  „ Rezbársky deň  „ 

Uzatvorená podľa § 51zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

                                                          Čl. 1 

                                                Zmluvné strany 

 

1. Obec Štiavnické Bane, 969 81  Štiavnické Bane 1  IČO 00321028 DIČ 2021107407 

     Zastúpená: Stanislavom Neuschlom, starostom obce 

2. OZ Hurikán, Štiavnické Bane č. 79, 969 81    IČO   42316537 zastúpené: Škopík Miroslav 

    štatutárny zástupca  

                                                           Čl. 2.                  

                                                 Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

1. OZ  Hurikán predviesť  vystúpenie hudobnej skupiny Hurikán na kultúrnom podujatí 

    „Rezbársky deň“    

2.  Obec Štiavnické Bane poskytnúť OZ Hurikán finančné prostriedky za predvedenie 

      vystúpenia hudobnej skupiny Hurikán. 

                                                           Čl. 3 

                                                 Lehota  a miesto plnenia záväzkov 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to deň 22.7.2017 . Miestom plnenia záväzku je 

Kultúrny dom Spolok  Štiavnické Bane. 

                                                          Čl. 4  

                                                Cena za realizáciu podujatia 

Zmluvné strany sa dohodli, že obec Štiavnické Bane poskytne OZ Hurikán honorár za vys- 

túpenie hudobnej skupiny Hurikán v celkovej výške 300,00 eur slovom tristo 

eur. Finančné prostriedky budú vyplatené v hotovosti. 

 



 

                                                          Čl  5 

                                         Práva a povinnosti zmluvných strán 

OZ Hurikán sa zaväzuje zabezpečiť vystúpenie hudobnej skupiny Hurikán podľa 

pokynov obce Štiavnické Bane a zároveň ju informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 

by mohli spôsobiť   prekážky riadnemu vystúpeniu hudobnej skupiny Hurikán. 

Obec Štiavnické Bane je oprávnená od zmluvy jednostranne písomne odstúpiť a to v prípade, 

ak OZ Hurikán nezabezpečí vystúpenie hudobnej skupiny Hurikán. 

OZ Hurikán je oprávnená jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, ak  obec Štiavnické Bane 

poruší čl.3  tejto zmluvy, 

                                                         Čl. 6 

                                          Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodnú  a vážnu vôľu prejavenú 

zrozumiteľne a určito, bez nátlaku alebo jednostranne nevýhodných podmienok. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu a svojimi 

Podpismi potvrdzujú svoj súhlas s ustanoveniami tejto zmluvy. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, kde po jednom exemplári obdrží poskytovateľ    

a obdrží prijímateľ. 

Táto zmluva nadobúda  platnosť dňom  podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nas- 

ledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce  Štiavnické  Bane. 

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5 a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prís- 

tupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

V Štiavnických Baniach   18.7.2017                                         V Štiavnických Baniach 18.7.2017 

 

---------------------------------------------                                          --------------------------------------------  

Stanislav Neuschl                                                                        Škopík Miroslav 

   



 

 

                                    

                    


