Zmluva č. 30/2017
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

l.
Zmluvné strany
Realizátor podujatia:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len "realizátor")

Obec Malá Mača
Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
Ing. František Hontvári, starosta
37842358
2021699416
VÚB, a.s.
SK31 0200000000168433
1154
a

Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
ČOP:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len "menovaná")

Mgr. Erika Slezáková
Školská 1446/107, 925 22 Vel'ké Úl'any
12.05.1974
EU 257556
ERSTE Banka, a.s.
SK84 0900 0000 0000 2405 8856

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je účinkovanie hudobného zoskupenia Magnólia trio v rámci kultúrneho programu,
ktorý bude realizátor organizovať počas Kultúrnych slávností 2017.

III.
Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy
Termín a miesto: 05.08.2017 (sobota) od 20.30 hod. - námestie sv. Margity v Malej Mači

IV.
Cena a platobné podmienky
1. Realizátor podujatia sa zaväzuje uhradiť menovanej za vykonaný predmet zmluvy, ktorý je uvedený v čl.
II. finančnú odmenu vo výške 300,- Eur (slovom tristo eur).
2. Finančná odmena bude vyplatená na účet realizátora do troch dní po zrealizovaní predmetu zmluvy.

V.
Podmienky zmluvy
1. Realizátor

sa zaväzuje:
a) zabezpečiť podujatie po organizačnej stránke
b) zabezpečiť priestory, zvukovú techniku a kvalitné ozvučenie podujatia
2. Menovaná sa zaväzuje:
a) predmet zmluvy zrealizovať v dohodnutom termíne a na požadovanej kultúrno-spoločenskej úrovni
b) vysporiadať si povinnosti súvisiace s vyplatenou finančnou čiastkou voči príslušným inštitúciám

Záverečné

VI.
ustanovenia

1. Zmeny v tejto zmluve mUSIa byť vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
2. V zmysle § 11 ods.1 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, menovaná svojim podpisom
dáva realizátorovi súhlas na spracovanie hore uvedených svojich osobných údajov.
3. Realizátor sa zaväzuje v zmysle § 17 ods.1 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov horeuvedené osobné údaje zlikvidovať po uplynutí zákonom stanovenej doby.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po jej zverejnení v zmysle zákona č.546/2010 Občianskeho zákonníka a v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach a obe zo zmluvných strán obdŕžali po
jednom vyhotovení.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a potvrdzujú, že s ňou súhlasia a že ju
uzatvárajú dobrovoľne a bez nátlaku, čo deklarujú svojimi podpismi.

V Malej Mači 25.07.2017

Ié-

Ing. František Hontvári

~V

Mgr. Erika Slezáková

