17 / 2013
ZMLUVA O DIELO
č. 17./2013
objednávateľ:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie č. 1
969 24 Banská Štiavnica
zastúpené: Mgr. Nadeždou Babiakovou
primátorkou mesta
bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Žiar nad Hronom
číslo účtu: 14525422/0200
IČO: 00320 501
(ďalej len objednávateľ)
a

zhotoviteľ:

Spevokol Štiavničan, občianske združenie
Dobšinského 14
969 01 Banská Štiavnica
zastúpené: JUDr. Rudolfom Fajbíkom
predsedom správnej rady
IČO: 379 48270
číslo účtu: 203 860 5696/0200
(ďalej len zhotoviteľ)

I.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa účinkovať v rozsahu určenom objednávateľom pri nasledujúcich
príležitostiach v roku 2013:--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. vystúpenie pri slávnostných podujatiach mesta a slávnostných prijatiach najmenej 6 x za rok
a individuálne prijatie jubilantov podľa požiadavky objednávateľa, za čo sa zaväzuje objednávateľ
zaplatiť na účet zhotoviteľa sumu 700- € ( slovom sedemsto eur) na základe vystavenej faktúry.-----2. Salamandrové dni – slávnosť v kostole sv. Kataríny, vystúpenie na oslavách 20. výročia zápisu
Mesta Banská Štiavnica do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,
Návrat akademikov- zhromaždenie pred radnicou a návšteva budovy akadémie.
Všetko bezplatne ako protihodnotu za poskytnutie miestnosti na nácvik repertoáru---------------------3. ďalšie vystúpenia podľa požiadaviek objednávateľa za odplatu na základe samostatnej objednávky
objednávateľa a na základe faktúry zhotoviteľa.-------------------------------------------------------------------II.
Za obsah a kvalitu repertoáru zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ zodpovedá za pripravenie vhodného
priestoru a za včasné oznámenie svojich požiadaviek zhotoviteľovi na základe samostatnej objednávky.
Zhotoviteľ má právo odmietnuť plnenie, pokiaľ pre krátkosť času od oznámenia objednávateľa do termínu
vystúpenia (menej ako 3 dni vopred) nebude schopný zabezpečiť účasť potrebného počtu členov speváckeho
zboru.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.
Objednávateľ súhlasí s použitím motívu erbu mesta Banská Štiavnica v logu zhotoviteľa, vrátane jeho
umiestnenia na notových obaloch, obale CD s názvom Už na baňu klopajú, prípadne aj na ďalších
propagačných materiáloch zhotoviteľa.------------------------------------------------------------------------------------------IV.
1. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len písomne, a to na základe súhlasu oboch účastníkov, a to
písomnými dodatkami.------------------------------------------------------------------------------------- ------------2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dva vyhotovenia pre objednávateľa a dva pre
zhotoviteľa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpísali. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. -----------

V Banskej Štiavnici, dňa 9. januára 2013

Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková v. r.
primátorka mesta

Za správnosť: JUDr. E. Jaďuďová v. r.

Spevokol Štiavničan, OZ
JUDr. Rudolf Fajbík v. r.
predseda správnej rady

