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Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou. príspevková organizácia,

M.R. Štefánika 875/200. tel: 057 - 488 15 10, fax: 057 - 4463950

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

Zmluvné strany:

l. Objednávateľ: Mestský dom kultúry. príspevková organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topľou
/.astúpcn)': Ing. Alfonzom Kobielskyrn
lÚ): 35519088
DIČ: 2020630898
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: 0560749407/0900
Vybavuje: Mgr. Peter Novák 0907 951 II ()

2, Dodávateľ: Občianske združenie (JORALOV Žl.lľ:c/CII NA SPiŠI
(ť rbčianske združenie rL'~istrll\ané na Ministerstve vnútra Slovenskej Repuhlik:, dňa :' I

I.

Sídlo: .1,,1-;uha 11\ ó7X. ()()~ 12 .lakubanv
IČ<): 42 227 721
DIČ:: 20 231 20220

l. Predmet zmluvy: koncertné vystúpenie skupiny "KOLLÁROVCI"
Dátum: 17. 04. 2020
Miesto: lstrádna sála DK vo Vranove nad Topľou
/.ačiatok predstavenia: o 19.00 hod.
I)ohounUlú výška vstupného: 16.- eur

2. /.mluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom
.'>lICilllIOSl /.d uccuuu napincrue cieľa tejto zruruvy.

II.

1. Podľa vyhl. é. ')26/ 1990/.0. sa zmluvné strany dohodli na percentuálnom delení hrubej
tržby \ pomere 80(~/;1pre Dodávateľa a 20% pre Objednávateľa.

2. Dohodnutú sumu vyplatí objednávateľ bankovým prevodom po predmetnom vystúpení
účinkujúceho na základe vyúčtovania a riadnych daňových dokladov - (faktúr:').



III.

I)alšle dohodnuté podmienky:
1. Dodávateľ je povinný realizovať činnost'. ktorá je predmetom tejto zmluvy v mieste. čase

a dohodnutom rozsahu podľa čl. l.

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

J. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa vaviazala touto zmluvou
cl 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 dúvodov stojacich mimo jeho
dosahu (vis maior). Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť účinkujúcim
telefonicky a potvrdiť mailom. V takomto prípade nevznikne ani jednej zo zmluvných
strún nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo škôd.

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

'.i Dodaviltcl' prehlasujc, že skladby ktoré odznejú na koncerte nepodliehajú autorským
poplatkom SO//\.

X. Objednávateľ si vyhradzuje právo na 10 voľných vstupeniek pre vlastné potreby.

IV.

1. Túto zmluva nadobúda platnosť aje účinná podpisom ohoch zmluvných strán. /l11en).
doplnky možno realizovať buď písomnou formou aleho telefonicky na základe
obojstrannej dohody.
I uto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. každá zo zmluvných strán obdrži
rhl jednom výtlačku.

J. Po obdržaní zmluv). žiadame jedno Vami potvrdené vyhotovenie doručiť na adresu
Ms[)K prisp. org. M.R. Štefánika 875/200. 09J O1 Vranov n'T.

vo Vranove nad Topľou 2. 10.2019
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