Zmluva č. 1/8/2015
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Čl.1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko – starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
2868192958/0200
SK9102000000002868192958
00325635
2020752294

Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Kočišková Helena
22.4.1947
Švermova 11, 071 01 Michalovce
Slovenská sporiteľňa
0481575154/0900
SK4709000000000481575154

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia tvorivých dielní na 43. ročníku Podhoroďských slávností –
predvádzanie remesiel, vedenie tvorivých dielní a paličkovanej čipky.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 30.08.2015.
Čl.4
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
a odmenách v znení neskorších zmien a činí 50,00 € /päťdesiat eur/. V cene je zahrnutý honorár, strava a
doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela na účet zhotoviteľa.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Priestory na realizáciu vystúpenia
2. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov daných
objednávateľom.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Účinkujúci sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
2. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 účinkujúci.
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce.
V Podhorodi, 29.08.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Anton Hricko
starosta obce

...............................................
Helena Kočišková

Zmluva č. 2/8/2015
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Čl.1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko – starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
2868192958/0200
SK9102000000002868192958
00325635
2020752294

Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Mikuláš Romančák
07.12.1950
Štefániková 39, 071 01 Michalovce
Všeobecná úverová banka, a.s.
3068001353/0200
SK1902000000003068001353

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia tvorivých dielní na 43. ročníku Podhoroďských slávností –
predvádzanie remesiel - slamienkárstvo.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 30.08.2015.
Čl.4
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
a odmenách v znení neskorších zmien a činí 50,00 € /päťdesiat eur/. V cene je zahrnutý honorár, strava a
doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela na účet zhotoviteľa.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Priestory na realizáciu.
2. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov daných
objednávateľom.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Účinkujúci sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
2. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 účinkujúci.
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce.
V Podhorodi, 29.08.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Anton Hricko

...............................................
Mikuláš Romančák

Zmluva č. 3/8/2015
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Čl.1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko – starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
2868192958/0200
SK9102000000002868192958
00325635
2020752294

Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Jozefína Štefančíková
Jána Bottu 2, 071 01 Michalovce

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia tvorivých dielní na 43. ročníku Podhoroďských slávností –
predvádzanie remesiel, vedenie tvorivých dielní a tkanie.
Čl. 3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 30.08.2015.
Čl.4
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
a odmenách v znení neskorších zmien a činí 80,00 € /osemdesiat eur/. V cene je zahrnutý honorár, strava a
doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela na účet zhotoviteľa.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Priestory na realizáciu.
2. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov daných
objednávateľom.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Účinkujúci sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
2. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 účinkujúci.
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce.
V Podhorodi, 29.08.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Anton Hricko
starosta obce

...............................................
Jozefína Štefančíková

Zmluva č. 4/8/2015
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Čl.1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko – starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
2868192958/0200
SK9102000000002868192958
00325635
2020752294

Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Ján Kováč
08.04.1962
Komenského 27, 073 01 Sobrance
Slovenská sporiteľňa, a.s.
90965382/0900
SK8409000000000090965382
Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia tvorivých dielní na 43. ročníku Podhoroďských slávností –
predvádzanie remesiel, vedenie tvorivých dielní a hrnčiarstvo.
Čl. 3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 30.08.2015.
Čl.4
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
a odmenách v znení neskorších zmien a činí 100,00 € /jednosto eur /. V cene je zahrnutý honorár, strava a
doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela na účet zhotoviteľa.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Priestory na realizáciu.
2. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov daných
objednávateľom.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Účinkujúci sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
2. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 účinkujúci.
4. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce.
V Podhorodi, 29.08.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Anton Hricko
starosta obce

...............................................
Ján Kováč

Zmluva č. 5/8/2015
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Čl.1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko – starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
2868192958/0200
SK9102000000002868192958
00325635
2020752294

Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Kanaloš
xxxxxxx
Podhoroď
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia tvorivých dielní na 43. ročníku Podhoroďských slávností –
predvádzanie remesiel - drevorezbárstvo
Čl. 3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 30.08.2015.
Čl.4
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
a odmenách v znení neskorších zmien a činí 50,00 € /päťdesiat eur /. V cene je zahrnutý honorár, strava a
doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela na účet zhotoviteľa.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
3. Priestory na realizáciu.
4. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
1. Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov daných
objednávateľom.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
5. Účinkujúci sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
6. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
7. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 účinkujúci.
8. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce.
V Podhorodi, 29.08.2015
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Anton Hricko
starosta obce

...............................................
Kanaloš

