
 

Zhotoviteľ:                 

                                      

 

Zmluva o účinkovaní  uzatvorená medzi 

 

 FS JAVORNÍČEK                                                                                                   

v zastúpení : Juraj Jakubík st.                                                                                                 

adresa: Hvozdnica 133, 013 56 Hvozdnica                                                                                   

č. tel. – 0908033690                                                                                                                

IBAN - SK1809000000000420553170 

         

  

Objednávateľ:  

Meno: Obec Makov 

Sídlo: Makov č. 60, 023 56 Makov 

V zastúpení: Ing. Stanislav Gašparík , starosta obce 

IČO: 00314129 

DIČ: 2020553128 

IČ DPH: Objednávateľ nie je platca DPH 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Turzovka 

Číslo účtu: 0311855487/0900 

I. 

Predmetom zmluvy je  Účinkovanie  na Vianočnom koncerte s hudobno-dramatickým pásmom 

kolied a vinšov. Koncert sa uskutoční  v Kostole sv. Petra a Pavla v Makove  dňa 18.12.2022 o 16.00 

hod.   

II. 

Deň konania: nedeľa 18.12.2022 

Miesto konania: Kostol sv. Petra a Pavla v Makove 

Príchod na miesto : minimálne pol hodinu pred účinkovaním  

Začiatok  účinkovania v programe : 16.00 hod – 17.00 hod  

Predpokladaná dĺžka celého programu: 60 min. 

Dohodnutá cena za účinkovanie  300,00 € vrátane  nákladov na dopravu. Na základe ústnej dohody 

zhotoviteľ použije 200€ na financovanie vydania nového CD nosiča. Honorár bude vyplatený 

v termíne splatnosti na účet zhotoviteľa.  

 

Všeobecné podmienky zmluvy 

 

1. Ak bude podujatie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti, ktoré zmluvné strany  

    nemôžu (prírodná katastrofa), majú  zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek 

    nárokov a to po preukázanom oznámení o udalosti. 

2. Zhotoviteľ je povinný dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby bol schopný začať vystúpenie 

    v dohodnutom čase. 

3. Ak vznikne nepredvídateľná udalosť na zhotoviteľa (vážne ochorenie, úraz, úmrtie v rodine), je  

    oprávnený odstúpiť od zmluvy a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek náhradu za podmienky, že 

    bude usporiadateľ ihneď in 

formovaný. 

4.Táto zmluva bude vyhotovená v 2 exemplároch – po 1. pre zúčastnené strany, nadobúda platnosť 

    dňom podpisu oboch strán.  

5. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

V Makove dňa:  13.12.2022 

 

Zhotoviteľ:  za FS Javorníček Juraj Jakubík                              Objednávateľ:   Ing. Stanislav Gašparík,                    

                                                                                                                                    starosta obce                                                                                                                                


