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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

a o zabezpečení umeleckého vystúpenia
(ďalej v texte len "zmluva")

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Subjekt:
uzavretá medzi:

Košické folklórne štúdio
Starozagorská 10, 040 23 Košice
Ing. Vladimírom Urbanom
predseda
319455 89
nie sme platcami DPH
2020757299
VUB a.s., Košice
23631542/0200

Zastúpenou:

IČO:

DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Forma: Občianske združenie
Č. spisu: VVSIl-900/90-7024-2
Kontakt: 055/78947 17, 15 zeleziar@zeleziar.sk, 0905241030
(ďalej ako dodávateľ)

. a
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
M. R. Štefánika 875/200,093 Ol Vranov nad Topľou
Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ

Subjekt:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO: 35519088
Bankové spojenie: SK34 0900 0000 0005 6074 9407
Kontakt: Peter Novák, +421 907910803
peternovak@kulturavranov.sk
(ďalej ako odberateľ)

Bod l.
Dodávateľ sa zaväzuje

Zabezpečiť účinkovanie folklórneho súboru Železiar z Košíc.
1.1 Termín konania vystúpenia: 6.10.2019 o 19:00
1.2 Miesto konania vystúpenia: Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry
1.3 DÍžka programu súboru Železiar: 90 minút.
1.4 Dohodnutá výška vstupného: 10 eur

Bod II.
Odberateľ sa zaväzuje

2.1 Zabezpečiť ozvučenie s obsluhou:
- 7 mikrofónov na stojanoch pre ľudovú hudbu.
- 3 mikrofóny pre spevácku skupinu.
- 2-3 visiace/na stojanoch pre snímanie pokrikov, čapášov, spevu a podupov tanca.

2.2 Zabezpečiť:
- Javisko pre tanec o minimálnych, čistých rozmeroch 8x9 metrov (šírka/hlbka)
bez predmetov zaberajúcich požadované rozmery.
- Javisko, resp. priestor pre hudbu vedľa pódia v hľadisku
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- Priestor na prezlek pre 50 účinkujúcich s možnosťou stráženia
Vyhradené miesto pre pristavenie a parkovanie autobusu v blízkosti konania vystúpenia,
prípadne zabezpečiť prevoz krojového vybavenia, rekvizít, cimbalu a ostatných a nástrojov
ku javisku a šatniam.
- Pitný režim pre účinkujúcich (0,5 l vody/osoba počas predstavenia)
- Svetelný park s obsluhou s možnosťou variovať svetlá v prípade konania vystúpenia
v otvorených priestoroch so zníženou intenzitou denného svetla.
- Propagácia podujatia a predaj vstupeniek.
- Požiarna a bezpečnostná služba.

2.3 Uhradiť za takto dojednané vystúpenie 80% výnosu zo vstupného.

Bod III.
Ďalšie dojednané podmienky

3.1 V prípade nedodržania zmluvných dojednaní z bodov 2.1 a 2.2. má dodávateľ právo
zrušiť svoje vystúpenie s nárokom na vyplatenie plného honoráru podľa bodu 2.3. tejto
zmluvy.

3.2 Pred naplnením podstaty bodu 3.1. tejto zmluvy je dodávateľ povinný informovať
odberateľa o nesplnených podmienkach z bodu II. tejto zmluvy, ktorý je povinný
nedostatky odstrániť do takej miery, aby vyhovovali podľa bodu II.

3.3 V prípade nedodržania zmluvných dojednaní z bodu l. sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť
odberateľovi preukázateľné náklady, ktoré vznikli odberateľovi s prípravou vystúpenia,
avšak výška týchto nákladov nesmie prekročiť výšku honoráru uvedeného v bode 2.3.
tejto zmluvy.

3.4 Od zmluvy je možné odstúpiť v prípade vis maior - zvláštnej právnej skutočnosti,
spočívajúcej v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti,
ktorá spôsobí, že predstavenie sa nebude môcť uskutočniť.

3.5 Odberateľ uhradí dohodnutú čiastku dodávateľovi po vystúpení dňa 6.10.2019
na základe fakturácie najneskôr do 7 kalendárnych dní. V prípade nedodržania lehoty sa
vzťahuje na odberateľa zmluvná pokuta z celkovej dlžnej sumy vo výške 0,05%
z celkovej nezaplatenej sumy za každý deň omeškania platby.

3.6 Na základe tejto zmluvy sa strany dohodli, že platiteľ dane nebude umelcovi z príjmov
podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 odst. 4 zákona Č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon) zrážať pred ich vyplatením daň z príjmov
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona.

3.7 Umelec si príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona vysporiada sám
v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia.

3.8 Dodávateľ uhradí v prípade odstúpenia od zmluvy neskôr ako 20 dní pred akciou priame
náklady, ktoré vzniknú odberateľovi v spojení s prípravou dohodnutej akcie.

3.9 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi v prípade odstúpenia od zmluvy neskôr ako
20 dní pred akciou preukázateľné náklady spojené s prípravou súboru na vystúpenie
(vrátane prípadného stornovacieho poplatku za dopravu).

3.10 V prípade zrušenia vystúpenia priamo v dohovorený deň akcie odberateľom, je
odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi sumu podľa bodu 2.3.

3.11 Obe strany môžu túto dohodu zrušiť písomne, jedine na základe vzájomnej
obojstrannej dohody a to bez finančného nárokovania

3.12 Zmluvné strany sa dohodli na 10 voľných vstupeniek pre potreby odberateľa.
3.13 Predstavenie nepodlieha autorským poplatkom SOZA.
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Bod IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Táto dohoda bola vypracovaná v 2 vyhotoveniach, kde dodávateľ dostane jeden exemplár
a odberateľ jeden exempláre.

4.2 Prípadné ďalšie vzťahy touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka.

4.3 Termín a miesto konania vystúpenia súboru Železiar je záväzné pre obe strany.
4.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať len písomnými dodatkami podpísanými

splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Košiciach dňa, 17.7.2019
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