
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia 

uzatvorená podľa § Sl zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
( ďalej len„ Zmluva") 

Čl. 1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Závod 
Sídlo: Sokolská 243, 908 72 Závod 
Zastúpený : Ing. Peter Vrablec, starosta obce 
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s. 
č. ú.: SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
IČO : 00310158 
DIČ: 2020380131 (ďalej len „objednávateľ") 

Dodávateľ: Stanislav Teško 
Adresa: 
Dátum n 

Číslo OP: 
(ďalej len 

9 

Čl. II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie hudobného vystúpenia skupiny STOP BAND. Hudobná 
produkcia sa uskutoční v rámci Kultúrneho leta v obci Závod v parku pri Hasičskej zbrojnici dňa 14. 08. 
2021. Začiatok produkcie je: o 17.00 hodine a čas ukončenia hudobnej produkcie je o 23.00 hod. DÍžka 
hudobnej produkcie: 6 hodín. 

Čl. III. Podmienky zmluvy 

Objednávateľ za zaväzuje: 
- minimálne dve hodiny pred produkciou umožniť prístup do priestorov, v ktorých bude produkcia 
vykonávaná, 
- zamedziť prístupu nežiaducich osôb do priestorov určených hudobnej skupine počas produkcie 
prestávok, 
- zabezpečiť priestor - parkovisko pre odstavenie motorového vozidla hudobnej skupiny počas 
produkcie. 
Dodávateľ sa zaväzuje: 
- zabezpečiť uskutočnenie vystúpenia v zmysle Čl. II zmluvy, 
- poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu 

vystúpenia. 

Čl. IV. Platobné podmienky 

Objednávateľ za zaväzuje uhradiť za zabezpečenie hudobnej produkcie sumu vo výške 600,- Eur 
(slovom: šesťsto eur). Vyúčtovanie produkcie bude zabezpečené po ukončení akcie. 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 

1. Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou najneskôr 2 dni pred konaním hudobnej 
produkcie. 



2. Ak nebude produkcia zrealizovaná z dôvodu nepredvídateľných okolností, majú obidve zmluvné 
strany právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek finančných nárokov na úhradu škody. Podmienkou 
je neodkladné vyrozumenie druhej zmluvnej strany. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno 
vyhotovenie. 

V Závode dňa 27.7.2021 

Ing. Peter Vrablec, starosta obce Stanislav Teško - zástupca HS 


