Zmluva uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Organizácia:
OBEC DOLNÁ SEČ
935 31 Dolná Seč 22, SR
IČO: 00 306 894
DIČ: 2021218628
v zastúpení Eugen Cornák - starosta obce
a
Poskytovateľ:
J o z e f Dutka
národ.
trvalý pobyt:

L
Predmet zmluvy

1. Zmluva j e uzatvorená v súlade s ustanovením § 51 Zákon č. 40/1964 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov p o dohode zmluvných strán, a upravuje vzájomné
vzťahy a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu.
2. Predmetom zmluvy j e príprava a pečenie býka na kultúrno-spoločenskom podujatí
„ Deň obce “
3. Termín plnenia predmetu zmluvy j e od 06.07. 2017 - 08.07..2017
II.
Povinnosti organizácie
1. Organizácia j e povinná sprístupniť poskytovateľovi predmetu zmluvy všetky priestory
a verejné priestranstvá obce kde sa akcia koná..
2. Organizácia j e povinná poskytnúť za predmet zmluvy peňažnú odmenu vo výške
840 EUR , slovom osemstoštyridsať EUR .

III.
Po vin n osti p oskyto vateľ a
1. Poskytovateľ j e povinný vykonávať práce podľa svojich schopností a znalostí.
dodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci a interné predpisy organizácie s ktorým sa
pred plnením zmluvy riadne oboznám il.
2. Poskytovateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v evidencii organizácie.

3. Poskytovateľ j e povinný dbať na to ,aby pri vykonávaní prác nevznikla škoda na majetku
organizácie.
4. Poskytovateľ sa svojim podpisom zaväzuje, že si vysporiada svoju daňovú povinnosť voči
správcovi z plnenia tejto zmluvy.
IV.
Z á verečn é ustaň o ven ia

1.
2.
3.

Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej
dohody účastníkov.
Zmluva j e vyhotovená vo 2 origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
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V Dolnej Seči, dňa 04.07.2017

/.

poskytovateľ

