
Dohoda o uskutočnení hudobného koncertu 
č. 081/2017 

Agentúra : OZ Škola Života Objednávateľ: ZŠ s MŠ 
Sídlo: Gaštanová 39, 010 07 Žilina Sídlo: Chlebnice 134, 027 55 
IČO: 42140099 IČO: 
DIČ: 2022583574 DIČ: 
Bankové spojenie: VÚB: 2445677259/0200 
SK53 0200 0000 0024 4567 7259 Vybavuje: p. riaditeľka 
„ďalej len agentúra „ „ďalej len objednávateľ" 

ČI. L 
Predmet dohody 

1. Agentúra sa týmto zaväzuje, že na pokyn objednávateľa v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto dohode, uskutoční hudobný koncert - VIANOČNÝ K O N C E R T , za čo 
sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť sumu 2 kultúrne poukazy alebo 2 eurá za žiaka, MŠ 1,5 
eura za dieťa. 

ČI. II . 
Rozsah a termín plnenia 

1. Agentúra pre objednávateľa vykoná výchovné koncerty v nasledovnom termíne a čase: 
Termín: 1.12.2017 PP 
Začiatok predstavenia: 8:00 - VIANOČNÝ K O N C E R T 

Agentúra sa zaväzuje, že činnosť uvedenú v bode 1. tohto článku vykoná riadne a včas, 
podľa svojich schopností a znalostí. 

ČI. I I I . 
Miesto predmetu plnenia 

1. Miesto predmetu plnenia tejto dohody sú priestory telocvične školy. 
2. Predmetom tejto dohody nie je zabezpečenie dopravy na miesto predstavenia. Zúčastnené 

strany sa dohodli, že dopravu na miesto predstavenia si zabezpečí agentúra vlastnými 
dopravnými prostriedkami. 

ČI. IV. 
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

1. Cena za predmet plnenia uvedený v čl. 1 tejto dohody je stanovená dohodou strán vo výške 
2 eura alebo 2 kultúrne poukazy, za každého žiaka zúčastneného na predstavení v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2. Podľa skutočného počtu žiakov zúčastnených na predstavení, škola vyplatí sumu v deň 
koncertu v hotovosti alebo kultúrnymi poukazmi. 

3. Celková cena za predmet plnenia je dohodnutá na základe predbežne dohodnutého počtu 
žiakov orientačne takto: 
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1. Predstavenie: 160 žiakov 

4. Objednávateľ čestne prehlasuje, že sa v riadnom termíne prihlásil do grantového programu 
„Kultúrne poukazy44 na rok 2017 a umožní svojim žiakom uplatnenie kultúrnych poukazov vo 
výške vstupného. Objednávateľ sa zaväzuje informovať agentúru o spôsobe platby do dvoch 
týždňov po obdržaní informácie o svojej úspešnosti či neúspešnosti v grantovom projekte 
„Kultúrne poukazy44. Spôsob použitia kultúrneho poukazu vychádza zo všeobecných 
nariadení vydaných Ministerstvom kultúry SR. 

5. Ak sa objednávateľ rozhodne pri platbe uprednostniť kultúrne poukazy, no v deň realizácie 
kultúrneho podujatia nedisponuje riadne vytlačenými kultúrnymi poukazmi, podpíše 
poverená osoba „Potvrdenie o návšteve podujatia44, na ktorom bude okrem identifikačných 
údajov uvedený dátum realizácie podujatia a počet zúčastnených žiakov. Zároveň sa zaväzuje 
agentúre poslať kultúrne poukazy v hodnote, ktorá zodpovedá dohovorenej cene v čl. IV., 
odstavec 1. Ak objednávateľ bude agentúre zasielať kultúrne poukazy prostredníctvom 
Slovenskej pošty, zaväzuje sa ich poslať ako ceninu, poistenú zásielku. 

6. Realizácia predmetu nie je podmienená získaním dotácie z grantového programu 
MKSR „Kultúrne poukazy". Ak objednávateľ nezíska dotáciu z grantového programu 
„Kultúrne poukazy" na rok 2017, je povinný dohovorenú cenu za predmet plnenia 
uhradiť agentúre prevodom na účet VÚB-SK53 0200 0000 0024 4567 7259 . 

7. Ak objednávateľ zníži počet žiakov zúčastňujúcich sa kultúrneho programu a vopred o tom 
OZ neinformuje, zaväzuje sa vyplatiť sumu (vykrytú Kultúrnymi poukazmi, alebo 
hotovosťou) za predbežný počet žiakov uvedený v dohode. 

1. Zmeny a doplnky k dohode je možné robiť len na základe dohody oboch strán 
2. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju podpisujú. 
3. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo 

strán. 
Potvrdenú a doplnenú dohodu je potrebné poslať na adresu: 
Občianske združenie Škola Života, Mária Gažová, Gaštanová 39, 010 07 Žilina 

Čl.V. 
Záverečné ustanovenia 

V Žiline 22.9.2017 v 

ŠKOLA ŽIVOTA 
V Chlebnk 

Gaštanová 39 
010 07 Žilina 

IČO: 42140099 
^jA/.skolazivota.sk 
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