
Z M L U V A  č. 11 /2019  

o účinkovaní Folklórneho súboru PARTIZÁN

uzatvorená m edzi:
Folklórny súbor PARTIZÁN
Klenová ulica 14867/1 97405 Banská Bystrica
IČO : 37 956 795 DIČ : 202 199 5261

a
organizátorom:

Obec Podbiel 
027 42 Podbiel 
IČO: 00314790 
D IČ :2020561829

na základe objednávky

1) Folklórny súbor PARTIZÁN sa zaväzuje vystúpiť

dňa: 07.07.2019 : začiatok je o 14.00 hod. na XXVIII. Podbelianskych folklórnych 
slávnostiach. Vystúpenie súboru začína o 16,30 hod. v dĺžke 60 minút.

2) Folklórny súbor Partizán na požiadanie organizátora dodá v záujme propagácie 
vystúpenia súboru vo verejnosti potrebný počet plagátov.

3) Organizátor vystúpenia súboru zabezpečí prístup autobusu k bezprostrednej blízkosti 
miesta vystúpenia.

4) Organizátor zabezpečí šatne v blízkosti javiska, ako aj zodpovedajúcu tanečnú plochu 
o rozmeroch 10 x 12 m. a technické zabezpečenie účinkovania (ozvučenie, osvetlenie)

5) Organizátor vystúpenia súboru uhradí FS Partizán náklady za vystúpenie súboru vo 
výške :

600,- €

slovom : Šesťsto Eur ,

ktoré poukáže: Tatra banka a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu : IBAN : SK 43 1100 0000 0026 2878 3150 
IČO : 37956795 , DIČ : 2021995261
do štrnástich dní po uskutočnení vystúpenia 

FS Partizán nie je platcom DPH

6) Doprava súboru : úhrada za dopravu priamo prepravcovi z Banskej Bystrice do 
Podbiela a späť.

Stravovanie súboru : občerstvenie . pre cca 45 osôb
zabezpečuje a h rad í: organizátor vystúpenia 
Obec Podbiel



7) Organizátor sa zaväzuje na dôsledné uvádzanie názvu súboru :

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN
Informácie o súbore sú zverejnené na webovej stránke www.fspartizán.sk

8) Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch exemplároch a nadobúda platnosť podpisom obidvoch 
zmluvných strán.

9) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali J e j  obsahu 
porozumeli, nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok.

10) Zmluvu možno zrušiť, zmeniť, alebo doplniť najneskôr 14 dní pred termínom 
dohodnutého účinkovania len po vzájomnom súhlase obidvoch zmluvných strán.

v Banskej Bystrici v Podbieli
v J t

dňa: 24.04.2019


