ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá podľa § 269 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Združenie obcí Pod hradom Čičva
Kladzany 100, 094 21 Kladzany
Ing. Daniel Lorinc, predseda
42026636
VÚB, a.s.,
SK83 0200 0000 0037 9955 3055

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou
Mgr. Anna Gdovinová – riaditeľka HZOS
37781120
Štátna pokladnica
SK33 8180 0000 0070 0051 7714

(ďalej len „poskytovateľ“)
čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Objednávateľ realizuje projekt Spoločné kultúrne a prírodné bohatstvo v povodí Wisloku
a Ondavy s podporou Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014-2020 (ďalej len „projekt“).
čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zákazky je uskutočnenie verejného podujatia v rámci realizácie projektu.
2. Sluţba je špecifikovaná nasledovne:
Názov zákazky: Verejné podujatie „Život pod hradom“
Predmet zákazky: Uskutočnenie verejného podujatia "Ţivot pod hradom Čičva"
ukazujúceho ţivot poddaného ľudu, v rámci realizácie projektu
Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodiach Wisloku a Ondavy,
ktorá zahŕňa poloţky:
 Prenájom areálu
 Zorganizovanie verejného podujatia „Život pod hradom“
Druh zákazky:
sluţba
Termín konania: 03.06.2017
Miesto konania: Rekreačný areál Lysá Hora, Vyšný Kazimír

Program:

10.00-12.00 prezentácia a prípravy dodávateľov čiastkových sluţieb
12.0
otvorenie, príhovory
12.00-18.00 varenie a ochutnávka ľudových jedál (6 stanovíšť)
12.00-18.00 detské hry a súťaţe (6 stanovíšť)
12.00-17.0 prezentácia ľudových remesiel (8 stanovíšť)
15.00-16.00 folklórny tanečný dom, výučba ľudového tanca
16.00-17.00 vystúpenia folklórnych skupín z regiónu (6 FSk)
17.00-18.00 vystúpenie poľského folklórneho súboru
18.0
ukončenie

Obsah dodávky:
 prenájom rekreačného areálu (v tom: areál, pódium, 5 drevených altánov 5x5 m so stolmi
a lavicami, 1 stan 10x4 m, šatne, energie, voda, odpady, WC)
 dramaturg a reţisér (1 os x 10 hod)
 moderátor dielní (1 os x 7 hod)
 konferencier kultúrneho programu (1 os x 4 hod)
 ozvučenie areálu a pódia
 inšpícia a organizačná podpora (2 os x 5 hod)
 animátor detských hier a súťaţí (2 os x 5 hod)
 lektori ľudového tanca (2 os x 1 hod)
 skupina folklórnej hudby (4 os x 4 hod)
 remeselníci (8 os x 5 hod)
 folklórne súbory
 zdravotná sluţba (1 os x 8 hod)
 propagácia podujatia
 reţijné výdavky organizátora
čl. III.
Zmluvné podmienky
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa sluţby podľa čl. II. ods. 1 a 2, a prípadné zmeny pri poskytovaní sluţieb
s ním vopred konzultovať.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní sluţieb dodrţiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, dohodami
zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejno-právnych orgánov.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať sluţby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe za poskytnutie sluţieb zaplatí poskytovateľovi dohodnutú cenu.
5. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom resp. oprávnenými osobami.
čl. IV.
Čas a miesto plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať sluţby v dohodnutom čase:
a) termín začatia poskytovania sluţieb:
03.06.2017
b) termín ukončenia poskytovania sluţieb:
03.06.2017
2. Dodrţanie času plnenia zo strany poskytovateľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
3. Miestom plnenia zmluvy je Rekreačný areál Lysá Hora, Vyšný Kazimír, okres Vranov n. T.

čl. V.
Cena a náhrady
1. Cena sluţieb sa stanovuje vo výške 3 960,00 EUR (slovom: tritisícdeväťstošesťdesiat
a 0/100 EUR). Poskytovateľ nie je platcom DPH a preto uvedená cena je konečná. V tom:
 Prenájom areálu
980,00 EUR
 Zorganizovanie verejného podujatia Ţivot pod hradom“
2 980,00 EUR
2. Poskytovateľ nie je oprávnený ţiadať od objednávateľa zálohy ani úhrady ţiadnych ďalších
nákladov súvisiacich s poskytovaním sluţieb (cestovné, komunikačné, reţijné).
3. Cenu je moţné meniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve o preukázateľné zmeny
v rozsahu vykonaných prác, po odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.
čl. VI.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi cenu sluţieb na základe jednej faktúry poskytovateľa
vystavenej a doručenej objednávateľovi. Faktúra musí mať všetky náleţitosti daňového
dokladu v zmysle platných predpisov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu sluţieb do 30 dní od vystavenia
a doručenia faktúry.
3. V prípade, ţe poskytovateľ nedodrţí termín zhotovenia diela dojednaný v tejto zmluve,
uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za kaţdý deň omeškania.
4. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ poskytovateľovi
úroky z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za kaţdý deň omeškania.
5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu nie je
moţné postúpiť tretej osobe a ani nie je moţné zriadiť záloţné právo na tieto pohľadávky, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Vo všetkých ostatných otázkach neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa
Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch s určením po dvoch výtlačkoch pre
objednávateľa a po jednom výtlačku pre poskytovateľa.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili slobodne a váţne, zmluva nebola uzavretá
ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
Kladzany, dňa 29.05.2017

........................................
Ing. Daniel Lorinc
za objednávateľa

Vranov nad Topľou, dňa 29.05.2017

.........................................................
Anna Gdovinová
za poskytovateľa

