
                          dodávateľ                                                                                                               odberateľ 

Zmluva o účinkovaní č. 1 
podľa § 51 zákona č. 64/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 
I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:   Obec Prenčov 
zastúpená Mgr. Alenou Ciglanovou, starostkou obce 

Sídlo:     969 73  Prenčov 300   
IČO:     00 320 943  
DIČ:       202 110 7396  
 
2. Dodávateľ:   Mxxxxx Bxxxxxxxxx  
Narodený:     
ČOP:       
 

 

II. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je účinkovanie počas hlavného programu na podujatí v názvom 
Podsitnianske dni hojnosti  „V Prenčove na rínku“ dňa 13. 08. 2022 na miestnom futbalovom štadióne 
v obci Prenčov.  
2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom súčinnosť za 
účelom naplnenia cieľa tejto zmluvy.  
 

III. Podmienky zmluvy 
1. Objednávateľ sa zaväzuje účinkovať v hlavnom programe Podsitnianskych dní hojnosti „V Prenčove 
na rínku“ dňa 13. 08. 2022.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje po uskutočnení kultúrno-spoločenského podujatia vyplatiť dohodnutú 
odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy najneskôr do 10 dní od uskutočnenia podujatia v hotovosti 
z pokladne Obecného úradu.  
3. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť vystúpenie za dohodnutých podmienok v tejto zmluve.  
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom 13.08.2022 do dňa 14.08.2022.  

 

IV. Odmena 
1. Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to vo výške 72 € 
slovom: Sedemdesiatdva eur.  
2. Odmena za účinkovanie bude účinkujúcemu vyplatená v hotovosti najneskôr do 10 dní po ukončení 
podujatia.  
3. K zmene ceny predmetu zmluvy nemôže dôjsť.  
 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnou dňom po dni jej 
zverejnenia na www.prencov.sk/zmluvy 2022.  
2. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto zmluvou a v 
súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok nesplnila povinná preukázateľnú 
škodu uhradiť.  
3. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe vzájomnej dohody.  
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku.  
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
6. Táto zmluva sa uzatvára ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle a na znak súhlasu 
ju obe zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.  
 
V Prenčove, 28. 3. 2022 
 
..........................................................    ........................................................... 

http://www.prencov.sk/zmluvy

