
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 o dodaní kultúrneho vystúpenia
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 8751200, 09301 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Alfonzom Kobielskym
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: 0560749407/0900
Vybavuje: Mgr. Peter Novák 0907 951 110

2. Dodávateľ: Janais manager / booking
Zastúpený: Peter Kothaj
Sídlo: Lackova 3467/1, 841 04 Bratislava
IČO: 51112761
DIČ: 1077666425

l.

l. Predmet zmluvy: Vianočný koncert Janais
Dátum: 20. 12. 2018
Miesto: Estrádna sála DK vo Vranove nad Topľou
Začiatok koncertu: o 19.00 hod.

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

II.
l. Podľa vyhl. Č. 526/ 1990 zb. sa zmluvné strany dohodli za dodanie predstavenia podľa čl.
l. tejto zmluvy na cene: 70% hrubej tržby pre dodávateľa a 30% z hrubej tržby pre
objednávateľa po odrátaní autorských poplatkov SOZA. Dohodnutá cena vstupenky je 12,- €,
vstupné pre vozíčkárov.,;(,- €, doprovod 6,- €.

6,'
2. Dohodnutú sumu vyplatí objednávateľ bankovým prevodom po predmetnom vystúpení
účinkujúceho na základe vyúčtovania a riadnych daňových dokladov (faktúry) na základe
vyúčtovania.

III.



Ďalšie dohodnuté podmienky:
1. Dodávateľ je povinný realizovať činnosť, ktoráje predmetom tejto zmluvy v mieste, čase

a dohodnutom rozsahu podľa čl. l.

2. Objednávateľ po uskutočnení kultúrneho vystúpenia je povinný zaplatiť dohodnutú cenu
podľa čl. II. tejto zmluvy.

3. 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.

4. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe obojstrannej dohody.

5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z nepredvídaných dôvodov stojacich mimo jeho
dosahu (živelná pohroma, dlhodobá nepriaznivá predpoveď počasia, nezáujem o festival
z radov divákov). Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť účinkujúcim
telefonicky a potvrdiť najneskôr 7 dní pred začiatkom podujatia. V takomto prípade
nevznikne ani jednej zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo
škôd. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy po príchode účinkujúcich na miesto vystúpenia
(len z nepredvídaných dôvodov - vis major), uhradí účinkujúcim cestovné náklady.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa môže na základe obojstrannej dohody zrealizovať
vystúpenie v náhradnom termíne.

7. Objednávateľ zabezpečí centrálne ozvučenie koncertu (PA systém + odposluchy pre
kapelu) + scénické osvetlenie koncertu.

8. Objednávateľ zabezpečí propagáciu prostredníctvom printových médií a svetelnj'eh ?KjdGI'~ N~~ii
banerov (príp. ďalšie) v rámci Vranova n/T.

9. Predaj vstupeniek bude zabezpečený prostredníctvom pokladne MsDK vo Vranove nad
Topľou a elektronicky prostredníctvom internetovej stránky www.kulturavranov.sk

IV.

1. Táto zmluva nadobúda platnosť aje účinná podpisom oboch zmluvných strán. Zmeny,
doplnky možno realizovať buď písomnou formou alebo telefonicky
na základe obojstrannej dohody.

2. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom výt1ačku.

3. Po obdržaní zmluvy, žiadame jedno Vami potvrdené vyhotovenie doručiť na adresu
MsDK prísp. org. M.R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nlT.

vo Vranove nad Topľou 10.9.2018

.. .
Dodávateľ'Objednávateľ
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