
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla
(evidenčné číslo: 2020/012/ZBZ009)

uzavretá v zmysle § 289 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Názov: Obec Jelka
so sídlom: Mierová 959/17, 925 23 Jelka
v zastúpení: Ing. Gabriel Kiš
bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0027 8768 625
IČO: 00306011
(ďalej ako "budúci objednávateľ")

a

Tanečné divadlo lfjú Szivek
so sídlom: Mostová 8, Bratislava 811 02
v zastúpení: Ing.arch. Ladislav Varsányi
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK18 81800000007000570849
IČO: 31796796
mč: SK 2021492660
(ďalej ako "budúci zhotovitel"')

Čl. l.
Predmet zmluvy

1.1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť budúcu zmluvu o verejnom vystúpení tanečného
divadla na základe schválenia žiadosti budúceho objednávateľa o poskytnutie dotácie
z Grantového systému Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2020 - program 3.
Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia.
1.2. Lehota na uzatvorenie zmluvy o verejnom vystúpení umeleckého súboru je stanovená do 15
dní od doručenia schválenej žiadosti uvedenej v bode l. l. tohto článku.

Čl.II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na
uzavretie budúcej zmluvy.
2.2. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si zmenu okolností, z ktorých
vychádzali pri vzniku záväzku uzavrieť budúcu zmluvu, a na základe ktorých nie je možné
uzavrieť budúcu zmluvu.

Čl. III.
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Budúca zmluva

Zmluvné strany sa dohodli o nasledovnom predmete budúcej zmluvy, ktorým je uskutočnenie
tanečného predstavenia budúcim zhotoviteľom:

Názov:
Predbežný termín:
Miesto:
Cena:

Galaprogram 20
apríl - november 2020
Jelka
2.000 Eur

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
4.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
4.4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenia nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné
strany sledovali v čase jej podpisu.
4.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom reigistri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
4.6. Zmluvne strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečitali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú
ju slobodne, vážne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju
podpisujú.
4.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých budúci objednávateľ obdrží dva
rovnopisy a budúci zhotoviteľ dva rovnopisy.

V Bratislave, ClG· OL. 2..01..0 dň lz v'-'!1 ') 'DJu,na .. t. l

Ciú9SZIVEK
TAHt=eN' DIVAOlO

\1ostová 8, 811 02 Bratislava

Ing.arch. Ladisla'v Varsányi
generálny riaditeľ
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