
Zmluva č. 1 /2012 

o účinkovaní Hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ..Hudba MV SR") 
na akcii „Veľký letný karneval v Senei " 

medzi : 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

1. Usporiadateľ 

IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
V zastúpení 

Mestský úrad Senec, 
Mierové námestie 8. 903 01 Senec 
00 305 065 
2020898913 
Tatra banka a.s.,Senec - 2624812030/1100 
Ing. Karol Kvál 
primátor mesta Senec 

(ďalej len „ usporiadateľ") 

2. Poskytovareľ 

IČO 
IČ DPH 
DIČ 
Bankové spojenie 
V zastúpení 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava 
00 151 866 
SK 2020571520 
2020571520 
Štátna pokladnica Bratislava - 7000179882/8180 
pi k. Ing. Stanislav Zátorsky 
generálny riaditeľ 
sekcie ekonomiky MV SR 
poverený výkonom dočasne neobsadenej funkcie 

(ďalej len „ poskytovateľ") 

1. 

Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli na účinkovaní Hudby MV SR na akcii: „Veľký letný karneval 
v Senei". Usporiadateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
náklady spojené s účinkovaním Hudby MV SR podľa článku V. tejto zmluvy. 

H. 

Miesto 
Dátum a hodina začatia akcie 
DÍžka účinkovania 

Miesto a čas plnenia 

Senec, Lichnerova ulica 
29.6.2012 o 18.00 hod. 
45 min. 



III. 

Povinnosti poskytovateľa 

Poskytovateľ sa zaväzuje : 

1. zabezpečiť príchod Hudby MV SR na miesto účinkovania včas, to znamená najneskôr 
30 minút pred začiatkom 

2. uskutočniť produkciu na profesionálnej úrovni podľa dohodnutého programu 
3. informovať usporiadateľa o akýchkoľvek prekážkach brániacich naplneniu tejto 

zmluvy / mimoriadna služobná akcia / 

IV. 

Povinnosti usporiadateľa 

Usporiadateľ sa zaväzuje: 

1. zabezpečiť účinkovanie po technickej stránke 
2. zabezpečiť, aby bol priestor včas uvoľnený a pre Hudbu MV SR sprístupnený,. 

najneskôr 30 minút pred začatím účinkovania 
3. v prípade, ak sa vystúpenie nebude konať. Hudbu MV SR o tom upovedomiť, 

telefonicky a následne písomne, najneskôr 48 hodín pred začiatkom účinkovania 
(tel. 09610 58677, 09610 59121 - tel./fax a mob. tel. 0905587583 ) 

4. poukázať finančné prostriedky za náklady vyčíslené podľa či.V. bodu 2 na účet 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do 14 dní odo dňa fakturácie 

5. v prípade, že usporiadateľ neuhradí poskytovateľovi náklady spojené s účinkovaním 
I iudby MV SR v lehote stanovenej v bode 4. či. IV tejto zmluvy, poskytovateľovi 
vzniká právo uplatňovať si úrok z omeškania vo výške 0, 05 % z dlžnej sumy za každý 
začatý deň omeškania 

\. 

Náklady spojené s účinkovaním 

1. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi finančné náklady spojené 
s účinkovaním Hudby MV SR v dohodnutej výške 400 C, slovom štyristo eur. 

2. Finančné náklady spojené s účinkovaním Hudby MV SR pozostávajú z : 

- nákladov na dopravu podľa Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 68/2010 o používaní služobných cestných vozidiel 

- náhrada mzdových prostriedkov podľa zákona NR SR Č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru. Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení noviel 

3. Poskytovateľ vykoná fakturáciu najneskôr do 30 dní od dátumu účinkovania . 



VI. 

Záverečné ustanovenia: 

L Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Prípadné vzájomné spory budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a až 
následne súdnou cestou. 

3. Ak bude účinkovanie znemožnené v dôsledku nepredvídanej udalosti, nezavinenej 
zmluvnými stranami (úradný zákaz, živelná pohroma, epidémia a pod.) majú obidve strany 
právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu škody. Odstúpenie sa vykoná písomne. 

4. Ak sa účinkovanie neuskutoční vinou jednej zo zúčastnených strán, druhej zmluvnej 
strane týmto vzniká nárok na úhradu preukázaných nákladov vzniknutých v súvislosti 
s účinkovaním. 

5. Všetky písomnosti sú zmluvné strany povinné zasielať DOPORUČENE. 

6. Zmluva nezahŕňa právo na rozhlasovú, televíznu, či akúkoľvek inú nahrávku. 

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi 

zmluvnými stranami a končí splnením záväzku. 

8. Táto zmluva nadobúda účinnosť po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

9. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch a každá zmluvná strana obdrží po 2 výtlačkoch. 

„podpísané' „podpísané1' 


