
ZMLUVA č. 299/2019 
o obstaraní vystúpenia 

uzatvorená v súlade s ust. §733 a nasl. Občianskeho zákonníka 

1. 
Obstarávateľ: 

Obchodné meno/práv.forma: H udobné centrum, príspevková organizácia 
Sídlo: M icha lská 1 O, 81 5 36 Bratislava 
v zastúp ení: PhDr. lgor Valentovič, riad iteľ 

Mgr. Adrian Rajter, vedúci OVV A 
kontaktná osoba/tel.: Mgr. Dan ie la K lechová, 02/204 70 240, 0903 73 7 3 1 O, dan iela.klechova@hc.sk 
IČO : 164836 
IČ DPH: SK 2020829987 
bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica Bratis lava, SK62 8180 0000 0070 0006 9 149 

SK6 1 8180 0000 0070 0024 0663 
ďalej len „ obstarávateľ " 

Objednávateľ: 
Obchodné meno/práv. forma: 
Sídlo: 
v zastúpení: 
IČO : 
DIČ: 
bankové spojenie a číslo účtu 
ďalej len „ objednávateľ " 

II. 

a 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, Du bnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wo lf, primátor mesta 
003 17209 
202 1339275 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje obstarať pre objednávateľa vystúpenie výkonných umelcov na 
kultúm om podujatí, ktorého usporiadateľom j e objednávate!~ a to: 

Názov akcie: 
Akcia: 
Miesto a čas konania: 

Vystúpen ie v rámci Noci literatúry 
190522-1/3484 
22.05.201 9 19:30 Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 3476 

kaviareň 7edm i čka 

Účinkujúci: Juraj Havaj , umelecké slovo 
Alžbeta Dzurová, flauta 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť obstarávateľovi dohodnutú časť nákladov spojených s obstaraním 
vystúpenia bezhotovostným prevodom na účet obstarávateľa na základe p redloženej faktúry do 15 dní odo 
dňajej vystavenia, a to: 

V celkovej sume: 200,00 € 

3. Zmluvné strany sa dohodli na všeobecných podmienkach zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

zmluvy. 
4. Ďalšie dohodnuté podmienky: 
Objednávateľ sa zaväzuj e vrátiť Obstarávateľovi potvrdené 2 kópie zmluvy do 7 dní odo dňajej 
doručenia, alebo v tej istej lehote oznámiť prípadné námietky + doplniť prípadné neúplné údaj e do zmluvy. 
- rezervácia ubytovania 1 jednoposteľovú izbu v hoteli Metal z 22. - 23. 5. 2019 pre Alžbetu 
Dzurovú. 
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V Bratislave dňa 25. 4. 2019 
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VŠEOBECNÉ PO DM I EN KY Z /V!L U V Y 

l. Ob;ednóva1eľ môže od zmluvy odstúpiť len v osobirne odôvodnených prípadoch (t . j. úradn.Ý zákaz, 
živelná pohroma a pod.) Dôvody odstúpema je objednŕrvatet: povinný bezodkladne ozná1111t 
obs1arávateľov1 1elefo111cky a na;nes*ôr do dvoch dní ich a; písomne potvrdiť. Nepriaznivé počasie, 111alv 
záu;em a pod 111e su dôvodom k odsrúpe111u od zmluvy. V prípade odstúpe111a od zmluvy je ob;ednávatel 
povinn.Ý nahradiť obstarávateľovi účelne ''.ynaložené náklac~y a inú ujmu vzniknutú obstarávare/'o\11, 
pokiaľjej obstarávateľ nemohol zabrá111 t'. 

2. Ob;ednávateľ;e pov111ný neodkladne oznámiť obstarávareťov1 vJetky zmeny, ktore sa v rámci vvstupe111a 
vyskytli 

3 Obstarávateľ môže od zmlu1y odstúpiť len v osoh1tlíe odôvodnen.}·ch prípadoch spočíva;úc1ch na strane 
účinku;úcich (t. ;. ochore111e, úraz, úmrtie na;bl1žliích príbuzných a pod.). Dôvody odstúpenia ; e 
obstarávateľpov1111~ý neodkladne oznámiť objednóva1eľovi v záu;me dohodnutia ďalšieho postupu 

../ Ob;ednávateľ sa zavazu;e, že sa hez predchádzajúceho súhlasu účinkujúcich a obs1arávareťa 

neuskutočnia trndne zvukové a obrazové zázna111y ''.ýkonov účinkujúcich, ako aj ich priame preno.sy v 
masméchách, s v.ýni111kou prípadov povolených zákonom. 

5 Obstarávateľ sa zavazuje doručiť iyúčtovanie nákladov do 15 dní odo dňa uskutočnenia akcie 
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslu.~n.Ými ustanoveniami právneho poriadku . 'lovenske; 

republiky. 
7 Tú10 z11;luvu 111ožno meniť alebo dopÍi'10ť len po vzó;o111nej dohode z111luv11.ých strán formou osoh1tnvch 

písomn.vch dodatkov 
8 Zmlum nadobúda platnosť di1o111 ;e; podpísanw oprávnen.ými zástupcan11 obidvoch z111luv11.ých stran 

Účinnosť nadobúda di10111 nasledu;úc1111 po dm ;e; zverejne111a v centrálnom registri zmlúv resp. 110 

webovom sídle ob;ednávareľa 

9 Zmluva ;e ''.Yhotovená v dvoch rovnopisoch, po ;ednom pre každú zmluvnú stranu . 
1 O. Zmluvné str01~y ''.Vhlasujú, te s1 túto zmluvu prečítali, ;ej obsahu porozumeli a na znak 1oho, že zodpovedá 

ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
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