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Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2013 

Objednávateľ: 

Mesto Krásno nad Kysucou 
1.mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 00314072 
Účet č.: 109 25-322/0200 
Zastúpená: Ing. Jozef Grapa - primátor 
 
a 

Poskytovateľ: 

Centrum voľného času 
1.mája 1255 
023 02 Krásno na Kysucou 
IČO: 42217385 

Účet č.: 2914439457/0200 
Zastúpená: Mgr. Dagmar Labáková - riaditeľka 
 

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby: 

1. Predmet zmluvy 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi  službu, spočívajúcu v poskytnutí 
zabezpečenia kultúrneho programu na akcie pod názvom „ Fašiangy turice“ a „Zvonenie 
sadobných zvonov  „  patriace pod projekt Tradície nepoznajú hranice.   
Akcie sa uskutoční dňa 12. februára 2013  „ Fašiangy turice“ v Krásne nad Kysucou ako 
sprievod mestom a v priestoroch reštaurácie Kolkáreň – Pochovávanie basy a dňa 31. mája 
2013 pri Moste lásky a priateľstva  „Zvonenie Sadobných zvonov  „ .  

Doba prípravy a samotnej realizácie je dohodnutá na 30 hodín. 

2. Práva poskytovateľa 
Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie 
osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné. 

3. Dohodnutá cena 
Objednávateľ je povinný poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť dohodnutú odmenu 
vo výške 800,00 €  (slovom: osemsto Eur). Odmena je splatná po pos kytnutí služby a po 
vystavení a doručení faktúry objednávateľovi. Následnej bude odmena vyplatená  
poskytovateľovi na jeho vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: 2914439457/0200.  

Objednávateľ vystaví pre poskytovateľa služby objednávku, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy. 
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Poskytovateľ je povinný bezprostredne po poskytnutí služby vystaviť faktúru a tú doručiť 
objednávateľovi 

 

4. Ostatné dojednania 
Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí poskytovateľovi 
všetky náklady a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi v súvislosti s plnením 
predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok 
na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich z omeškania, nesplnenia alebo 
nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom. 

5. Záverečné náležitosti 
Zmluvné strany – poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v t roch 
rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom poskytovateľ dostane jeden rovnopis 
a objednávateľ dostane dva rovnopisy. 

 

 

 

 

V Krásne nad Kysucou, dňa 6. februára 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:       Poskytovateľ: 
Ing. Jozef Grapa                                         Mgr. Dagmar Labáková 
Primátor mesta                                                                                riaditeľja CVČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Zmluvy o poskytnutí služby

