Zmluva č. 1/8/2017-L
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:

Jana Žeňuchová
Priekopa 53

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia Lakocinki 2017 na 45. ročníku Podhoroďských slávností ako
Obec Priekopa.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 27.08.2017.
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 25,00 € /dvadsaťpäť eur/. V cene sú zahrnuté náklady na materiál,
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, 27.08.2017
Objednávateľ:

Anton Hricko
starosta obce

Zhotoviteľ:

Jana Žeňuchová

Zmluva č. 2/8/2017-L
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:
IČO:
Adresa:
Bankové spojenie:
IBAN:

Jana Čuhaničová
Porúbka 34

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia Lakocinki 2017 na 45. ročníku Podhoroďských slávností ako
Veselé kuchárky a kuchár.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 27.08.2017.
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 25,00 € /dvadsaťpäť eur/. V cene sú zahrnuté náklady na materiál,
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, 27.08.2017
Objednávateľ:

Anton Hricko
starosta obce

Zhotoviteľ:

Jana Čuhaničová

Zmluva č. 3/8/2017-L
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:
v zastúpení
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Základná organizácia Únie žien Slovenská UBĽA
Jana Maďarčíková
Strojárenská 1831/92, 069 01 Snina
Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia Lakocinki 2017 na 45. ročníku Podhoroďských slávností.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 27.08.2017.
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 25,00 € /dvadsaťpäť eur/. V cene sú zahrnuté náklady na materiál,
strava a doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela v hotovosti.
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, 27.08.2017
Objednávateľ:

Anton Hricko
starosta obce

Zhotoviteľ:

Viera Kresilová

Zmluva č. 4/8/2017-L
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:
Zastúpený:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Arnika
Ivan Tužeľák
Užhorod,Tolstého 303/26
-

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia Lakocinki 2017 na 45. ročníku Podhoroďských slávností ako
Hostia z Ukrajiny.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 27.08.2017.
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 25,00 € /dvadsaťpäť eur/. V cene sú zahrnuté náklady na materiál,
strava a doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela v hotovosti.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
3. Priestory na realizáciu vystúpenia
4. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
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, 27.08.2017
Objednávateľ:
Anton Hricko
starosta obce

Zhotoviteľ:
Ivan Tužeľák

Zmluva č. 5/8/2017-L
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:
Zastúpený:
Dátum narodenia:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Marcela Viňanská
-

Tibava 214, 073 01 Sobrance
Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia Lakocinki 2017 na 45. ročníku Podhoroďských slávností ako
Obec Tibava.
Čl.3
Miesto a čas plnenia zmluvy
Miestom realizácie predmetu zmluvy – Kultúrny dom v Podhorodi, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď,
v termíne 27.08.2017.
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 25,00 € /dvadsaťpäť eur/. V cene sú zahrnuté náklady na materiál,
strava a doprava. Cena je konečná.
Cenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa vykonania diela v hotovosti.
Čl.5
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
5. Priestory na realizáciu vystúpenia
6. Propagáciu podujatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov daných
objednávateľom.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
9. Účinkujúci sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu.
10. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
11. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 účinkujúci.
12. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce.
V Podhorodi, 27.08.2017
Objednávateľ:
Anton Hricko
starosta obce

Zhotoviteľ:
Marcela Viňanská

