n iie ire ^ H
PLSK Poľsko-Slovensko
Cisóptty lo rv i rvQ tonidruHc larvcjj

TRASA
VALAŠSKEJ
KULTÚRY

Zmluva o dielo
Uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
ČI. I Zmluvné strany
Zhotoviteľ

Názov:
Sídlo:
RČ:
ČOP:
IBAN:
(v ďalšom zhotovíte!’)

Patrik Matúš

Objednávateľ Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
(v ďalšom objednávateľ)

Obec Zázrivá
Stred 409, 027 05 Zázrivá
00315010
2020561906
JUDr. Matúš Mních starosta obce
VÚB a.s., Dolný Kubín
SK45 0200 0000 0000 1762 7432

ČI. II Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť hudobné vystúpenie „Ľudovej hudby Zázrivá“
počas akcie „Ovčiärske obyčaje - Rôsac v Zázrivej“, ktorá sa uskutočňuje v rámci projektu
Trasa valašskej kultúry, číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16.
Aktivita projektu: II. Stretnutia na valašskej trase
Program: Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Kód projektu: PLSK.01.01.00-18-0068/16
Obdobie realizácie: 01. 04. 2017 - 30. 10. 2018
Hodnota projektu: 1.849.179,11 EUR
Hodnota aktivít projektového partnera Obce Zázrivá: 220 554,04 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

ČI. III Termíny a miesto plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy dňa
27.10.2018 v amfiteátri v Zázrivej v čase od 13:00 do 18:00.

Čl. IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to nasledujúco: 300 EUR.
Cena diela bude uhradená: prevodom na bankový účet najneskôr do 30 dní od
zabezpečenia predmetu zmluvy.
Projekt „Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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ČI. VIII Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery znej vyplývajúce
ustanoveniami občianskeho zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

Y Zázrivej, dňa 25.10.2018

Projekt „Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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