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Zmluva o spolupráci

č.17/09/2017

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2.1 úplného znenia Obchodného
zákonníka (ďalej len "OZ")

l.
Zmluvné strany

Obchodné meno (názov):Agentúra Skark-Roman Krajčír
Sídlo spoločnosti:934 01, Levice, Dopravná 9
Bankové spojenie: Prima Banka Levice

IČO:37 101 846
DIČ: 1030457439
(ďalej len .dodávatel")

a

Obchodné meno (názov): Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Zastúpený: Ing. Alfonzom Kobielskym
Sídlo:M.R.Štafánika 875/200,09301 Vranov nad Topľou
IČO: 35519088 DIČ: 2020630898
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0560749407 / 0900
IBAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Novák
(ďalej len "odberatel"')

II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa dodávatel' zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa hudobné
vystúpenie - koncert: Miro Jaroš a pesničky pre (ne)poslušné deti-Ťuki Tour 2 a to za
dodržania týchto konkrétnych podmienok:

Názov predstavenia: Miro Jaroš a pesničky pre (ne)poslušné deti, Ťuki Tour 2
Miesto konania: Estrádna sála Domu kultúry Vranov nad Topľou
Deň konania: 17.9.2017
Čas /hodina/: 16.00 hod.
Počet predstavení: 1

2. Odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za uskutočnené predstavenie cenu určenú
dohodou podľa ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržať ďalšie podmienky v nej uvedené.

III.



Cena a platobné podmienky •

1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateroví za uskutočnenie predstavenie sumu
vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok určených v bode 3. tohto článku.

2. Dooávateľ a odberatel' sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške
vstupného vyberaného za predstavenie nasledovne:
Počet vstupeniek daných do predaja: 410 ks á 10.-€

vstupné pre vozičkárov 1,00 €
Grátis vstupenky v počte 10 ks budú poskytnuté pre odberateľa a sú mimo počet daný do
predaja.
Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa rozdelí pomerom:
20% pre odberateľa 80%pre dodávateta.

3. Uvedenú sumu je odberatel' povinný uhradiť dodávateľovi jednorázovo prevodom na
účet, a to do piatich dní po uskutočnení vyúčtovania koncertu. Podkladom k zaplateniu
ceny bude faktúra, ktorú vystaví dodávatel' odberateľovi po uskutočnení vyúčtovania
koncertu, a ktorá bude mať všetky náležitosti podla ustanovení príslušných právnych
predpisov.

4. Vyúčtovanie predaných vstupeniek sa uskutoční po predstavení za prítomnosti
zodpovedného zástupcu dodávateta a odberateľa.

IV.
Práva a povinnosti odberateľa

1. Odberateľ je povinný zabezpečiť pre realizáciu podujatia suché a čisté javisko s rozmermi
10m x 5m (š x h), výška javiska min. 0,5 m, ktoré musí byť sprístupnené 3 hodiny pred
koncertom. Nevyhnutná je prítomnosť zástupcu odberatel'a, alebo ním poverenej osoby
a elektrikára.

2. Na koncert je odberateľ povinný zabezpečiť základné nasvietenie javiska /po dohode
s technikom dodávateľa/, dostatočný počet usporiadatel'ov (uvádzačky, šatne, a pod.)
Kontakt na technika odberateľa:

3. K uskutočneniu predstavenia je odberatel' povinný zabezpečiť predaj vstupeniek,
v zákulisí 2x oddelené šatne v blízkosti s hygienickými zariadeniami s teplou a studenou
vodou.

4. Odberatel' zabezpečí na svoje náklady výlep plagátov dodaných podla dohody
dodávateľom. týkajúcich sa predmetného koncertu v mieste konania predstavenia, na
obvyklých miestach a v dostatočnom predstihu.!min 2 mesiace vopred/

5. Odberateľ zabezpečí reklamu v dostupných elektronických médiách /web stránka Domu
kultúry, mesta, partnerov, FS a pod.!

6. Ooberateľ zabezpečí predaj vstupeniek, ako aj ich predaj pred samotným koncertom.

7. Prípadné ďalšie technické podmienky, nevyhnutné k uskutočneniu predstavenia, budú
obsahom osobitnej listiny, tvoriacej nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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V.
Práva a povinnosti Dodávateľa

1. Dodávatel' je povinný dodať kompletné predstavenie v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu.

2. Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady ubytovanie pre účinkujúcich, prepravu
účinkujúcich.

3. Dodá odberatel'ovi propagačný materiál - plagáty A3 -25 ks, A2 - 25 ks, propagačný
materiál na web stránku.

4. Dodávatel' nahlási a vysporiada autorské poplatky - SOZA

5. Zabezpečí po koncerte autogramiádu, fotenie a predaj reklamných materiálov
účinkujúcich.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené
od zmluvy odstúpiť.
2. Ak dodávateľ odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť odberateľovi
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho strane
v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podl'a tejto zmluvy voči dodávate!'ovi a tretím
osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy predstavení, max. však do výšky 100,€
3. Ak odberateľ odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť dodávateľovi
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho strane
v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči odberateľovi a tretím
osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy predstavení, max. však do výšky 100,-€.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania zmluvných
strán, pritom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na základe vzájomnej dohody
dodávatel'a a odberateľa a usporiadateľa, a to písomne vo forme dodatkov.
5. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovej stránke odberatel'a
v zmysle zákona 546/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní
dostane každá zmluvná strana po jednom výtlačku.
7. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite
a zrozumitel'ne prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení
na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V Leviciach: 3.7.2017 Vo Vranove nad TOPI'9U\ 10.07.2017

Dodávatel' Odberateľ
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