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ZMLUVA O SPROSTREDKOV ANI KON'CERTU t'. .~.-:

Dodávateľ:
JK PROMOTION
Zastúpený: Jánom Koščákom
Kysak 195 04481
IČO: 37016440
OIČ: 1043189246
IBAN SK07 1100 0000 00294346 3923
Banka: Tatra banka

Objednávateľ:
MsDK Vranov nad Topľou
Zastúpený: Alfonzom Kobielskym
M.R. Štefánika 8751200
093 Ol Vranov nad Topľou
IČO: 355 190 88
DIČ:2020630898
IBAN: SK34 0900 0000 000560749407
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

OBCHODNÉľODMIENKY

podpis a pečiatka objednávateľa

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia sa uzatvára medzi JK PROMOTION a MsDK vo Vranove nad
Topľou. Jej predmetom je koncert Lenky Filipovej a jej hostí v Dome kultúry dňa 28.5.2016,
príchod techniky: 16.00 hod, zvuková skúška: 16.00 hod., koncert: o 19.00 hod.
Dopravu, ozvučenie, ubytovanie, propag. plagáty zabezpečí JK PROMOTION na vlastné náklady,
Objednávatel' zabezpečí šatňu, el. prípojku k pódiu 230V, el. prípojku 400V s ističom 63A, malé
občerstvenie, (neperlivé minerálky, ovocnú misu, šunkový a syrový tanier, čaj, med),
Objednávatel' zabezpečí: predpredaj vstupeniek cez vlastnú sieť.
Parkovanie pri zadnom vchode do sály pre tri autá, troch pomocníkov pri vykládke a nakládke
zvukovej aparatúry.

Platobné podmienky: Objednávatel' a Dodávatel' sa dohodli, že suma z predaných vstupeniek vo
výške 18.- eur/ks sa rozdelí v pomere 80% dodávateľ a 20% objednávateľ. Nerešpektujú sa žiadne
zl'avy okrem vyhradených 5 miest pre vozičkárov - vstupenka 1,- eur + sprievod platí plnú sumu a sed í
na prístavku. MsDK výslednú sumu uhradí bankovým prevodom na účet JK PROMOTION do 7 dní
po vystú pen í.
Dodávatel' vysporiada na svoje náklady aj zrážkovú daň, ktorá sa povinne odvádza pri vystúpení
zahraničného umelca + autorské poplatky,

Objednávatel' si vyhradzuje právo na 10 vol'ných vstupeniek
Objednávatel' zabezpečí na vlastné náklady propagáciu vystúpenia podľa svojich možností
(v lokálnej TV, rádiách, vývesnými pútačmi na verejných miestach, výlepom plagátov
minimálne dva mesiace pred vystúpením).
Táto zmluva je záväzná pre obe strany, ktoré to dokladujú svojimi podpismi.
Vystúpenie možno odvolať iba z vážnych objektívnych dôvodov: (živelná pohroma, úmrtie umelca,
dopravná nehoda ...)


