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O vystúpení ,uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka .
1. Zmluvné strany:
Dodávateľ :
Skupina historického šermu COHORS PREŠOV
Sídlo : Tibor STRAKA Obrancov Mieru 29, 08001 PREŠOV
Bankové spojenie : SLSP Prešov
I-BAN : SK73 0900 0000 0000 9629 4663,
IČO : 35535148
Odberateľ :
Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo : Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO : 00327590 DIČ: 2020711660
I-BAN : SK50 5600 0000 0088 1895 1001

2. Predmet zmluvy:
a) Doba, čas a miesto
vystúpenia

b) Honorár

: Dňa 26.8. 2017 v dobe od 10:00 – do 14:00 hod na
Pečovskonovoveskom jarmoku.
♦ slávnostný sprievod podfarbený bubnovaním, doplnený
o slávnostný ceremoniál so súbojom o prevzatie
symbolického kľúča od obce na zahájenie jarmoku
♦ vystúpenie skupiny so zameraním na stredovekého
žoldniera, súboje replikami stredovekých zbraní, streľbu
z hákovníc a v trvaní 2 x 20 minút.
: po dohode 500 €.
3. Odberateľ sa zaväzuje :

Vyčleniť priestor pre predvedenie programu cca 8 x 10 m. Priestor pre obecenstvo
umiestniť v bezpečnej vzdialenosti min. 2 m od priestoru pre program . Zabezpečiť
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občerstvenie pre účinkujúcich. V prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť krytý priestor
pre predvedenie programu.
4. Cena :
Za realizáciu predmetu tejto zmluvy vyplatí odberateľ dodávateľovi v zmysle
dohodnutých podmienok honorár a náklady spojené s prípravou vystúpenia v hotovosti,
faktúrou do 7 dní od jej doručenia odberateľovi. Cena je stanovená dohodou oboch
zmluvných strán .
5. Zmluvná pokuta :
Stornovanie tejto zmluvy je možné do 3 dní pred termínom dohodnutej akcie stanovenej
touto zmluvou. V prípade včasného neoznámenia stornovania tejto zmluvy sa odberateľ
zaväzuje uhradiť 50 % dohodnutého honorára v hotovosti.
6. Záverečné ustanovenie :
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať na základe dohody zmluvných strán
vždy len písomným dodatkom. Táto zmluva je účinná dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami a jej účinnosť končí splnením podmienok v termínoch , ku ktorým sa
zmluvné strany zaviazali . Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch pre každú zo
zmluvných strán .

V Prešove dňa : 2.8.2017

________________________________________________________

Dodávateľ : SHŠ COHORS
štatutárny zástupca :
Richard ČUS

________________________________________________

odberateľ
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