
Mestský dom kultúry, prísp. org., M.R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov n. T.
tel: 057 - 488 15 10 fax: 057 - 44 639 50

Zmluva o účinkovaní
podľa § 269 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Top\'ou
Zastúpený: Ing. Alfonzom Kobielskym
IČO: 35519088
DIČ:2020630898
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK34090000000000560749407
Vybavuje: Silvia Nusová 0907 951 110

2. Dodávateľ (účinkujúci): CREA -EDU
Sídlo: D. Makovického 5188/28. 036 O1 Martin
Zastúpený: Martinom Hríbom
IČO: 42224047
DIČ:2120257524
nie sme platcovia DPH

l. Predmet zmluvy: Vzdelávací projekt Svet okolo nás. Program pre školy "KUBA - Dve
tváre slobody". / projekcia + sprievodné slovo /
Miesto: Kinosála vo Vranove n. T. Počet miest 197 na sedenie.
Termín: 1.3.2019 predstavenia o 8.30 h , 10.00 h a 11.30 h
Príchod techniky: 7.30 h
Dížka projekcie: 3 x 60 minút Vstupné: 2 E.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom súčinnosť
za účelom naplnenia cieľa tejto zmluvy.

II.

l. Podľa zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách sa zmluvné strany dohodli za dodanie 1 programu
podľa čl. l. tejto zmluvy na cene: 70% z hrubej tržby predaja vstupeniek pre dodávateľa a 30%
pre objednávatel'a.

2. Dohodnutú sumu vyplatí dodávateľ objednávateľovi po predmetnom vystúpení účinkujúceho
v hotovosti. na základe faktúry.



------_ .._----_._----_._-----------------

III.

Ďalšie dohodnuté podmienky:

l. Dodávateľ je povinný realizovať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy v mieste, čase
a dohodnutom rozsahu podľa čl. l.

2. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto zmluvou
a v súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok nesplnila povinná
túto škodu uhradiť.

3. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe obojstrannej dohody.

IV.

l. Táto zmluva nadobúda platnosť a je účinná ako náhle ju podpíšu zmluvné strany a opatria ju
pečiatkou. Zmeny, doplnky možno realizovať buď písomnou formou alebo telefonicky
na základe obojstrannej dohody.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom výtlačku.

3. Po obdržaní zmluvy, žiadame jedno Vami potvrdené vyhotovenie doručiť na adresu
MsD K prísp. org. M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nlT.

vo Vranove nad Topl'ou 20.2.2019
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