
Objednávateľ:
sídlo:
zodpovedný zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
lďalej len objednávateľ 1

Dodávateľ:
sídlo:
zodpovedný zástupca:
IČO:
DIČ:

1ďalej len dodávateľ 1
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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka

l.
Zmluvné strany

Mestskj dom kultúry, príspevková organizácia
M. R. Stefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
Ing. Alfonz Kobielsky
35519088
2020630898
SK34 0900 0000 0005 6074 9407

a

Kashu s.r.o.
Potočná 14, 909 O1 Skalica
Robert Opatovský
44640714
2022764403

II.
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje zabezpečiť vystúpenie Márie
Čírovej a Roba Opatovského.

2. Objednávateľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje uhradiť za zabezpečenie
vystúpenia výkonných umelcov podľa odseku 1 tohto článku odmenu.

III.
Čas a miesto vystúpenia

1. Názov podujatia: Vianočný koncert MÁRIA ČÍROV Á & ROBO OPATOVSKÝ
2. Miesto konania podujatia: Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou
3. Termín konania podujatia: 18.12.2017
4. Čas konania podujatia: 18.00 hod.
5. Čas zvukovej skúšky: v deň konania koncertu o 15.00 hod.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Dodávateľ sa zaväzuje
- zabezpečiť vystúpenie výkonných umelcov podľa podmienok v tejto zmluve
- zabezpečiť regionálnu a celoslovenskú kampaň
- vypracovať grafické návrhy (plagát, billboard)
- nahlásiť a zaplatiť poplatky za SOZA
- uhradiť cestovné náklady a ubytovanie výkonných umelcov a personálu (technika)
- zabezpečiť hostesky na predaj CD

2. Objednávateľ sa zaväzuje
- na vlastné náklady zabezpečiť pódium min. 7 x 5 m, výška min. 80 cm
- na vlastné náklady zabezpečiť technické vybavenie (ozvučenie, osvetlenie)
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- na vlastné náklady zabezpečiť 2 - 4 šatne pre výkonných umelcov s občerstvením
- na vlastné náklady zabezpečiť zdravotnú a požiarnu službu (akje to potrebné)
- na vlastné náklady zabezpečiť vianočnú výzdobu (stromček, darčeky, vianočné dekorácie,
osvetlenie a iné)
- na vlastné náklady zabezpečiť 2 barové stoličky
- na vlastné náklady zabezpečiť 2 stoly a 2 stoličky na predaj CD
- poskytnúť voľné vstupenky pre dodávateľa v počte 10 ks
- uhradiť odmenu podľa článku V. tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

1. Výška odmeny za vianočný koncert v mieste konania koncertu podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve je nasledovne 85% zo vstupného obdrží dodávateľ a 15% obdrží objednávateľ.

2. Objednávateľ uhradí odmenu za vianočný koncert po vystúpení výkonných umelcov do 3
pracovných dní bezhotovostným prevodom na hore uvedený účet dodávateľa.

3. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v odôvodnených prípadoch, za ktoré žiadna
zo zmluvných strán nezodpovedá (živelná pohroma, ...). Slabý záujem divákov, to znamená
predaných menej ako 300 vstupeniek k termínu 11.december 2017, čo je 7 dní pred
akciou, môže byť dôvodom na zrušenie koncertu. V takomto prípade nevzniká žiadnej
zo zmluvných strán nárok na úhradu vynaložených nákladov.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú bez odkladu oznámiť všetky zmeny, ktoré budú mať vplyv na
plnenie predmetu zmluvy.

2. Dodávateľ zabezpečí konanie podujatia riadne a včas, v termíne a čase dohodnutom v článku
III. odseku 3 a 4 tejto zmluvy.

3. Objednávateľ zabezpečí organizačné podmienky potrebné pre uskutočnenie podujatia podľa
článku IV. odseku 2.

4. V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od zmluvy, je povinná nahradiť poškodenej
strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej zrušením zmluvy vznikli. Ak dôjde k zrušeniu
koncertu z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá (vis major), neposkytujú
si zmluvné strany žiadnu náhradu.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s charakterom originálu, z ktorých po jej podpise
obdrží každá zmluvná strana 1 vyhotovenie.

6. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme.
7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami .
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Roberť Opatovský
Kashu, s.r.o.

Ing. Alfonz Kobielsky
MsDK Vranov nad Topľou




