
Zmluva o vzájomnej spolupráci č.4/2019 

uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka  

 

Zmluvné strany 

 

Názov: Obec Bošáca 

Sídlo: Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, Slovenská republika 

IČO: 00311430 

Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček 

tel. č.: 0903248615 

mail: daniel.juracek@bosaca.sk 

(ďalej len „organizátor“)  

 

a 

Názov: DS Rozmarín 

Meno (zástupca): Mgr. Miroslava Kozicová 

Adresa: Bošáca 624, 913 07 Bošáca 

(ďalej len účinkujúci) 

Čl. 1. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je vystúpenie DS Rozmarín počas akcie: Kultúrne dedičstvo našich 

predkov (Kód projektu: SK/FMP/6c/01/005), ktoré sa bude konať dňa 17.8.2019 v Bošáci – 

priestor za sokolovňou.  

 

Čl. 2. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

2.1 Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť: 

a) vstup pre účinkujúcich najmenej 60 minút pred začiatkom podujatia  na prípravu,  

b) zabezpečiť pódiovú zvukovú aparatúru a zvukára pre vystúpenie, 

c) zabezpečiť pre účinkujúcich dohodnuté stravovanie a občerstvenie. 

 

2.2 Účinkujúci je povinný uskutočniť svoj výkon v plnej kvalite a v dohodnutom rozsahu, ku 

ktorému sa zmluvne zaviazal. Účinkujúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá 

záväzky, ktoré by mu bránili podať výkon, ku ktorému sa zaviazal. Účinkujúci môže od zmluvy 

odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch - ochorenie, úraz a pod. Existenciu dôvodov, 

oprávňujúcich odstúpiť od zmluvy musí účinkujúci ihneď pri ich vzniku oznámiť 

organizátorovi a hodnoverne preukázať. 

 

  



Čl.3 

Platba za poskytnuté služby 

 

3.1 Organizátor sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu 500 €,- na číslo účtu SK80 6500 0000 

0000 9383 8848 do 31.8.2019. Dohodnutá odmena zahŕňa všetky výdavky účinkujúceho a tento 

si už nebude nárokovať žiadne iné finančné vyrovnanie. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomne po vzájomnej 

dohode obidvoch zmluvných strán.  

4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu originálu a 

každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.  

4.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie do naplnenia účelu tejto zmluvy. 

 

V Bošáci dňa 16.8.2019 

 

 

 

.........................................................                                             ............................................... 

                 organizátor       účinkujúci (zástupca) 

  



 


