
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi

dodávatel'om

Hudobná formácia: Jozef Sloboda

Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

908 41 Šaštín Stráže, ul. Domky 391

Zastúpená: Jozef Slobosa
IČO:33037078

DIČ: 1029280417

Bydlisko: Šaštín Stráže, ul.- Domky 391

a

odberatel'om

.Usporiadateľ: Obec Smolinské - Obecný úrad Smolinské
V zastúpení: MVDr. Peter Betták- starosta
IČO: 00309991
DIČ: 202104958
Sídlo: 908 42 Smolinské Č. 334
Tel. kontakt034/6592025

1 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberatel'a -Koncert dychových hudieb

na Smolinskom

2 Miesto a čas konania

Umelecký výkon - vystúpenie Dychovej hudby - sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu Smolinské na adrese

90842 Smolinské Č. 208 dňa 20.10.2013 v trvaní minimálne 120 minút so začiatkom o 16. OO hodine.

3 Cena za umelecký výkon

Odberatel' sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávatel'ovi vyplatiť čiastku: (dohodnuta)
Odmena za účinkovanie: 350,-- €

4 Finančné podmienky

" Cenu, stanovenú v 3. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávatel'ovi po koncertnom vystúpení na bankový účet

Č. 2246104757/0200 na základe faktúry.
Odberatel' prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.

5 Technické podmienky

Odberatel' sa týmto zaväzuje vytvoriť dodávatel'ovi pre uskutočnenie umeleckého výkonu nasledujúce technické podmienky:



Prístup na javisko aspoň 30 minút pred začiatkom programu na vykonanie zvukovej skúšky.

6 Ďalšie podmienky

Odberatel' zabezpečí dodávatel'ovi:
Sparkovacích miest v blízkosti Kultúrného domu.
Zázemie pre umelcov (uzamykateľná šatňa, sociálne zariadenia).

7 Všeobecné podmienky

Odberatel' obratom (najneskôr do 3 dní) vráti dodávatel'ovi 2 podpísané a opečiatkované originály tejto zmluvy.
Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého výkonu po stránke technickej,

spoločenskej, bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby umelci mohli uskutočniť svoj výkon nerušene a dôstojne.
Inak dodávatel' môže od realizácie odstúpiť alebo vystúpenie prerušiť, pričom im atomaticky náleží plná výška ceny dohodnutej

v bode 3.
Odberatel' zodpovedá za včasné prevedenie príslušných úkonov (ohlasovacia povinnosť, formality so spolupôsobiacimi subjektami

pod.) v súvislosti so zrealizovaním umeleckého výkonu dodávateľom a tiež za to, že bez súhlasu dodávateľa nebudú uskutočňovan

žiadne obrazové a zvukové záznamy alebo prenosy vystúpenia (s výnimkou pripadov povolených zákonom).
Ak odpadne vystúpenie z dôvodov na strane odberateľa, hradí tento plnú cenu dohodnutú v bode 3, najneskôr do 15 dní

od dohodnutého termínu.
V prípade nekonania vystúpenia z dôvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa, stav ohrozenia, a pod.) nemá žiadna

zo zmluvných strán nárok na náhradu nákladov.
Dodávatel' môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia, pričom nikto potom nemá nárok na náhradu

nákladov. Závažné dôvody je nutné bezodkladne kedykolvek oznámiť druhej zmluvnej strane.
Nepriazeň počasia, malý záujem o vstupenky, nedostatočná alebo zlá propagácia, atď nie sú závažnými dôvodmi na odstúpenie

od zmluvy alebo na zrušenie zmluvy zo strany odberatel'a.

8 Záverečné ustanovenia

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy riadi režimom platného autorského práva

a príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov. Táto zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých jeden

si ponecháva odberateľ.

V mene hudobnej formácie je pre učely tejto zmluvy zmocnený jednať pán Jozef Sloboda.

V Smolinskom dňa 18.10.2013.

Jozef SLOB~ A
Za ~~i~ kultu h

a sP-olóée-ňšKych p'od j
Domky 391. 90841 S ttn Stráže
ICO:33037078 OIC: 1 9280417

Za odberatel'a
URAD

MOLlNSKÉ
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