
Dohoda o vystúpení  
č. DoV  1/2017 

 
 

Obec Košeca 

Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 

v zastúpení:  Mgr. Radomír Brtáň, starosta 

IČO:   00317390 

DIČ:   2020610922 

Bankové spojenie: VÚB a.s., 3000323372/0200 

 

 

Účinkujúci:   Magdaléna Belková 
trvale bytom:  Pri tehelni 139/31, 018 64 Košeca 

nar.:    

 

 

 

 

Čl. I 

Predmet dohody 

 

 

1. Predmetom dohody je vystúpenie účinkujúceho na podujatí, ktoré organizuje obec Popov 

a kde účinkujúci bude reprezentovať obce Košecu. Ide o nasledovné vystúpenie: 

 

Vystúpenie speváčok na Popovských slávnostiach 

 

2.  Vystúpenie špecifikované v čl. I bod 1 tejto dohody sa uskutoční dňa 24.06.2017 o 15:00 

hod  na výletišti v Popove.  

  
 

Čl. II. 

Cena  

 

1.   Cena za vystúpenie špecifikované v čl. I bod 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške  150 

EUR. V cene je zahrnutá doprava účinkujúceho. 

 

2.   Obec Košeca uhradí účinkujúcemu dohodnutú cenu v hotovosti najneskôr do 3 dní odo 

dňa uskutočnenia vystúpenia. 

 

 
          

Čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Účinkujúci je povinný dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby bol schopný začať 

vystúpenie v dohodnutom čase. 

 



 

Čl. IV. 

Podmienky zrušenia vystúpenia 

 

1. Ak vznikne vážna a  nepredvídateľná udalosť na strane účinkujúceho, ako je vážne 

ochorenie, smrť účinkujúceho, dopravná nehoda, atď., účinkujúci je oprávnený od 

dohody odstúpiť a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek náhradu za podmienky, že 

usporiadateľ bude ihneď informovaný.   

 

2.  Ak bude predstavenie znemožnené v dôsledku nepredvídanej udalosti, ktorá leží mimo 

zmluvných strán (napr. prírodná katastrofa), majú zmluvné strany právo odstúpiť od 

dohody bez akýchkoľvek nárokov a to po preukázanom oznámení o udalosti.  

 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Obec Košeca a jedno 

účinkujúci. 

 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka  v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto dohoda vrátane všetkých jej súčastí 

bude zverejnená na webovom sídle Obce Košeca.  

 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.   

 

4. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomne formou dodatku na základe 

súhlasných   prejavov oboch zmluvných strán. 
 

             

V Košeci dňa 15.06.2017 

 

Za Obec Košeca:       Za účinkujúceho:   

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň       Magdaléna Belková 

starosta                                                     

  
 


