
Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou, príspevková organizácia, 
M.R. štefánika 875/200, tel: 057 - 488 15 l O, fax: 057 - 44 639 50 

Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia 
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 

Zmluvné strany: 

l. Objednávateľ: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia l MsDK 
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topľou 
Zastúpený: Mgr. Peter Novák 
IČO: 35519088 
DIČ:2020630898 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
Číslo účtu/IBAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 
Vybavuje: Mgr. Peter Novák 0907 951 ll O 

2. Dodávateľ: Fann Trade 
Zastúpený: Júliusom Kmecom 
Sídlo: Jána Hollého 698/1, 071 Ol Michalovce 
IČO: 52940039 
DIČ: 2121189543 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri organizovaní a realizácii predstavenia Rómeo + 
Júlia v réžii Ján Ďurovčíka. 
Dátum: 09. 02. 2021 
Miesto: Estrádna sála DK vo Vranove nad Topľou 
Začiatok predstavenia: o 19.00 hod. 

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

Článok II. 
Povinnosti zmluvných strán : 

l. Objednávateľ zabezpečí: 
-sálu v Dome kultúry dňa 08. 02.2021 v čase: od 14.00 do 22.00 hod. na stavanie scény 

09. 02. 2021 v čase: od 13.00 javiskové a zvukové skúšky, 
odobratie predstavenia, zbalenie scény 

- predpredaj vstupeniek elektronicky prostredníctvom siete Ticketware a v pokladni MsD K 



predstavenie v náhradnom termíne. 
Článok V. 

Záverečné ustanovenie: 

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho 
poriadku SR 

Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
formou osobitných písomných dodatkov. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

Po obdržaní zmluvy, žiadame jedno Vami potvrdené vyhotovenie domčiť na adresu 
MsDK prísp. org. M.R. Stefánika 875/200, 093 Ol Vranov n/T. 

vo Vranove nad Topľou 06. 09. 2020 

FANN TRADE, s.r.o. 
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Objednávateľ 
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Dodávateľ 
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DátuM 

Číslo spisu: J?.Z, 7Jl,Lk' 
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