Zmluva o spolupráci pri zabezpečení hudobného vystúpenia

Objednávateľ:

Bankové spojenie:
0021722192/0200
IBAN:
IČO:
DIČ:
Dodávateľ:
Adresa:
RČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Čl. I
Zmluvné strany
Obec Svrbice
zastúpená Vladimírom Hromádkom
starostom obce
Svrbice 25
956 06 Svrbice
Všeobecná úverová banka, a.s. ,
SK88 0200 0000 0000 2172 2192
00800066
2021234655
EF BAND, v zastúpení Eleny Nagyovej
Dlhá 70, 949 01 Nitra
535809/243
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK86 0200 0000 0030 9724 5162

čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie hudobného vystúpenia hudobného
zoskupenia EF BAND v rámci podujatia „ Jánske ohne – 35.ročník „ , na Hôrke
v Svrbiciach. Dodávateľ zabezpečí dopravu účinkujúcich.
Čl. 3
Miesto a čas
Miestom realizácie hudobného vystúpenia je Hôrka v obci Svrbice dňa
22.6.2019 v čase od 17,00 do 01,00 h.
Čl. 4
Cena plnenia
Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou obidvoch
zmluvných strán v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje
450,00 € ( slovom: štyristopäťdesiat ) za zabezpečenie hudobného vystúpenia,
z položky 637 002 Konkurzy a súťaže / Kultúrne podujatia.
Čl. 5
Platobné podmienky
Objednávateľ vyplatí dodávateľovi čiastku uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy
prevodom na účet do 30 dní po uskutočnení hudobného vystúpenia.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že cenu plnenia zahrnie do svojho priznania
k dani z príjmu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov sa daň z ceny diela ako príjmu dodávateľa
nevyberie, teda z ceny diela nebude vykonaná zrážková daň v zmysle
platnej legislatívy. Dodávateľ sa zaväzuje, že ako daňovník prizná cenu
diela – príjem ako súčasť základu dane v daňovom priznaní.
3. Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po
súhlase oboch zmluvných strán.
5. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon
o slobode informácií ) v platnom znení.
a) Obec zverejní na webovej stránke obce, alebo
b) Ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo
dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestníku.
6. Dodávateľ dáva objednávateľovi súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na
spracovávanie osobných údajov potrebných k výkonu činností
vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidencie. Súhlas sa poskytuje
na dobu neurčitú.
7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
( s odkazom na § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka ).
8. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží
objednávateľ a jeden dodávateľ.

V Svrbiciach dňa 19.6.2019

Vladimír Hromádka
Starosta obce Svrbice

V Nitre dňa 19.6.2019

EF BAND, v zastúpení
Eleny Nagyovej
dodávateľ

