
Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou, príspevková organizácia,
M.R. Štefánika 875/200, tel: 057 - 488 15 10, fax: 057 - 44 639 50

Zmluva
uzatvorená v zmysle §269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi

l. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou
V zastúpení: Ing. Alfonz Kobielsky
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK34090000000000560749407
Vybavuje: Silvia Nusová 0907 951 110, programove@kulturavranov.sk

2. Dodávateľ:
Andrii Poprushko
Sídlo: Alžbetina 19/1, Košice - mestská časť Staré mesto 04001.
V zastúpení: Andrii Poprushko
IČO: 47949538
IČ DPH: SK3021390977

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie balónovej hudobno-interaktívnej show pre
celú rodinu a to konkrétne:

Názov predstavenia: FUNNY BALLS SHOW
Miesto konania: Estrádna sála Domu kultúry vo Vranove nad Topľou
Termín: 18.5.2018 o 17.00 hod
Počet predstavení: 1
Dlžka predstavenia: 60 minút
Vstupné: 7 € / pre osoby staršie ako 1 tJ

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom
súčinnosť za účelom naplnenia cieľa tejto zmluvy.

3. Dodávateľ je povinný realizovať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy v mieste,
čase a dohodnutom rozsahu.



III. Cena a platobné podmienky

l. Podľa zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách sa zmluvné strany dohodli za dodanie l vystúpenia
podľa čl. l. tejto zmluvy na sume: 75% z hrubej tržby predaja vstupeniek pre dodávateľa
a 25% pre objednávateľa. Cena vstupenky je dohodnutá na sumu 7 € /osoba. Do j- rokov
dieťa zdarma na kolenách rodiča. Vyúčtovanie vstupného vykoná objednávateľ, dodávateľ
má právo kontroly tohto vyúčtovania.

2. Dohodnutú sumu vyplatí objednávatel' dodávate\'ovi po splnení dohodnutého rozsahu
predmetu zmluvy. Úhradu objcdnávate\' zrealizuje hneď po obdržaní faktúry zo strany
dodávateľa a to bezhotovostne prevodom na účet dodávateľa

3. Pri zakúpení vstupenky platí pre držiteľov preukazu ZŤP 50 % zľava.
4. Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať vyplývajúce záväzky z predstavenia voci ochrannej

organizácii SOZA.
IV. Technické podmienky

l. Objednávatel' je povinný zabezpečiť k realizácii divadelného predstavenia podľa tejto
zmluvy prívod elektrickej energie 220 Y.

2. Objednávatel' je povinný zabezpečiť adekvátne a primerané priestory na zázemie
účinkujúcich - šatne.

3. Objednávateľ zabezpečí ozvučenie a osvetlenie podujatia.
4. Objednávatel' zabezpečí predaj vstupeniek a propagáciu podujatia.
5. Dodávatcl' zašle objednávatel'ovi elektronickú podobu plagátu, 50 ks vytlačených plagátov

veľkosť A2 a reklamný banner.

V. Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy

l. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto zmluvou
a v súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok nesplnila povinná
túto škodu uhradiť.

2. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe obojstrannej dohody.
3. Ak sa nebude môcť vystúpenie uskutočniť v dôsledku vis major (nepredvídanej udalosti,

epidémia, prírodná katastrofa) majú obidve strany právo od zmluvy odstúpiť bez
akýchkoľvek nárokov na finančnú úhradu škody avšak po predchádzajúcom vyrozumení.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť uskutočnené iba písomným

dodatkom tejto zmluvy, odsúhlaseným oboma stranami.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní

každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
7. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne a zrozumiteľne

prejavenej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu
s jej <ť\ahom vlastnoručne podpísali.
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objednávateľ
MsDK Vranov n. ľ.
Ing. Alfonz Kobielsky
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