
Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topl"ou, príspevková organizácia, 
M.R. Štefánika 875/200, tel: 057- 488 15 1 O, fax: 057- 44 639 50 

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

Zmluvné strany: 

1. Objednávatel': Mestsk~· dom kultúry. príspevková organizácia 
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200. 093 O 1 Vranov nad Topťou 
Zastúpený: Ing. Alfonzom Kobielskym 
IČO: 35519088 
DIČ: 2020630898 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
Č'íslo účtu: 0560749407 I 0900 
Vybavuje: Mgr. Peter Novák 0907 951 ll O 

2. Dodávatel': Folklórny súbor Vranovčan 
Zastúpený: Mgr. Petrom Kocákom 
Sídlo: Staničná 1241,09301 Vranov nad Topl'ou 
IČO: 31983588 
DIČ: 2020641623 

I. 

1. Predmet z.mluvy: Odohratie predstavenia .. ZBOHOM'· v podaní FS Vranovčan. 
Dátum: 16. ll . .2019 
Miesto: Estrúdna sála[)[( vo Vranove nad lopl'ou 
Začiatok precL~tavenia: o 18.00 hod. 

2. Zmluvné strany sa zavazujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovat' si navzájom 
súčinnosť za účelom naplnenia ciel'a tejto zmluvy. 

II. 

1. Podl'a vyhl. Č'. 526/ 1990 zb. sa zmluvné strany dohodli za dodanie oboch predstavení 
podl"<t čl. I. tejto zml my na cene· 80% hrubej lržhy z predstavenia pre dodávatel'a a 20% 
z hrubej tržb) pre objcdn<tvatcLi. Uohodnutú cena vstupenky je: I 0.- eur. 

2. Dohodnutú sumu vyplatí ubjednúvater bankovým prevodom po predmetnom vystúpení 
účinkujúccho na základe vyúčtovania a riadnych daňových dokladov- (faktúry) na základe 
vyúčtovania. 



lil. 

()alšie dohodnuté podmienky: 
1. Dodávatel' je povinný realizm ať čtnnu:-,ť_ ktord ic predmetom tejto zmluvy v mieste. čase 

a dohodnutom ruzsahu podL1 cl. l. 

1 Objl'dnúvatd' po uskutočnení kul lttrth:!l,, 1 1 stli]l'-'tlia je povinný zaplatit' 
dohodnutú cenu podl'a čl. ll. tejt,, ;mltt\ 1 

3. 1\k nesplní niektorá zo zmluYnS cn ~lr~'t!l \),1\·inll\l')li~ ku ktorým sa zaviazala touto ZII1luYuu 

a v SLl\ islosti s t)·m vznikne škod.t ,ltt,iJ, ,lrctlll' i'-· strana, ktorá závazok nesplnila povinnú 
tLtt'' škudu uhradiť. 

4 Odstupiť od zmtU\) možu ~,L-<~1 1,·: :,_,, l<tJl ,,bojstrannej dohody. 

5. ()bjl'dnávatel' móže od zml ll\> u,hlllJ' tl 1 tll:pt'-·,h 1daných dóvodov stojacích mimo jeho 
dosahu (:živelná pohroma, dlhudul,,t th:]'t Ltlrti\ ~~ J•reclpoveď počasia, nezáujem o festival 
z radov divákov ). Dóvody odslll]'l'llt,ll'-' Jl''' irlll: ihned' oznámit' účinkujúcim 
tdeťonicky a potvrdit' najneskór 7 dtlt ]'túl ;a(·tdtkom podujatia. V takomto prípade 
ne\znikne ani jednej Z\) zmlu\nvc!J :-,tr~lll tl,trok tld náhradu vzniknutých nákladov alebo 
škód .. \k objednávater odstupi ,,j ;mlu1 1 pu Jltt'-·ilode účinkujúcich na miesto vystúpenid. 
uhradí účinkujú..::im cestovn~· nahrdlh 

6. V prípacle odstúpenia od zmlu\ > -~~~ ttll,íl· na ;~tki:lcle obojstrannej dohody zrealizcl\ať 
V) stúp~;.·niť v núhradn,)m tcrmÍlL' 

], I a to 1rnluva nadobúda plitt.l\hl d ., cll: 1:11.t l'· .,:,'i sum oboch zmluvných strán. Zml'n:. 
dopinky možno realizovať bud· i':'''tllti,,ll t~lltll\lll alebo telefonicky na základe 
obojstrannej dohody. 
I útu zmluva_1e vyhotoverh't \ d\ (ll ll\\ ihi\O\ '-'tltach, každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom v) tlačku 

J. Po ubdrzaní í'mluvy, žiaclailk' il·drh' \ .ttn i l'''l' rdené vyhotovenie doručit' na adresu 
\bDK prísp. org. I\1.R. SkUutik.t k':' _'llil. itl); Ol Vranov niT. 
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