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^JPflÍQf^ííÍ^:Zmluva o poskytnuti služby Í^^vujoľ^. ^^*ľ".,'/7^L_

1. PoékytovtíT: Obchodnémano: ^/^^y ,rc7^/ - ^^
Sídlo: w^^'c<  33^
VnatúpBní: ^/?4/J^^ r^r^
100: ^?ä-/^
DIČ: ^OZtl3^^5~
Bankové spojenle:
Cmtouctu:

Teletttn, e-ma<, íax: 7ä/^'<e ŕ'^-o^Áj.t
(ďalej ako ,poskytDvateF)

a

2. ObjednévateF Obchodné mBno: ObecPoproé
Sídlo: Školská 632/2, 044 24 Poproô
Vzastúpenl Ing. Stefan Jaktovský, starostam

IČO 00324639.
.

DIČ:
Bankové Bpojonle:
Čfelo úCtu:

(tfatej ako "objednävateľ)

uxavreli túto amluvu o poskytnutí sluŕby:

1.

Poskytovater sa zaväzuje poskytnúť objednávaterovi jednorazovú službu. spočfvajúcu v technrckcm
zabezpeômi kuttúmo^potoäenskaho podujatfa Obce Poproft. "Deň Obce Poproč - 2015", v rozsahu:
prenójom pódia minimálnych rozmerov. 8 m x 6 m, s prestrešenfm, zabezpeŕeníe ozvuCeníe e osvettente
podujatia. dňa 12.09.2015 v čase od 16-tej. hodiny do času pob-ebného na vykonante služby, maximólne
však do 13.9.2015 do 2.00 hod" Služba obsahuje dovoz a odvoz technického zariactenia, jeho mortáí a
demontáž a technický servis, súviaiaci B prenajatým pódum, ozvucovacfm a osvetfovacfm zariadenlm.

2.

Poskytovater má právo k svpjq änností súvtsŕacej s plnením tejto zmluvy prizvaf aj tfatšie osoby. ak to k
splneniu predmetu zmluvy bude potrabné *.

3.

OfajednávateT Je povtiný poskytovatefovl za poskytnutíe služfay zaplatíť odmenu vo výške40(?OEUR
{stovom ... Eur). Odmena je splatné po poskytnutí stužby a bude poskytovateTovi vyplatoná
bezhotovostným prevodóm na účet poskytovatera, na zóklade faktúry, vystavenej poskytovatefom.
Splatnosť fäktúry je 7 dnl.



4.

Zmluvné strany od zmluvy nemftžu odstúpiť. V pripade odstúpenia od zmluvy, ktoroukorvek zo zmluvných
strón, môze zmluvné strana, ktorä od tqto zmluvy odstúpila, poižadovať náhradu véetkých náktedov a
äkôd, ktoré preukázatefne vznifdi druhej zmluvnej strane, v súvislostí s plnením predmetu zmluvy Tým nie
je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednóvalefa vyplývajúcfch z nesplnania atebo nedostatoôného
splnenia predmetu zmluvy poskytovatotom.

5.

Zmiuvné strany - poskytovetef qj objednávateF prehfasujú. že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak
súhEasu s jej obsahom ju podpfsali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, prifiom každé zmluvná
strana dostanejeden rovnopís.

6.

Zmhiva nactobúda pŕatnoaf dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strän a úéinnosf nastedujúci dsň
po zverejnení zmluvy na webovej strónke objednévateTe.

VPoproôi, dfta09.09.2015
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