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Dohoda o spolupráci č. 

Zmluvné strany : 

Objednávate!': Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

V zastúpení: Ing. Alfonz Kobielsky- riaditel' 

Bankové údaje :SLSP a.s. 
Číslo účtu: 
IBAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 
IČO: 35519088 
DIČ :2020630898 
Telefón : 057 4463950, 0907 951 11 O 
E-mail : peternovak@kulturavranov.sk 

a 

Dodávateľ: OYSTER agency s.r.o. 

Partizánska 1248/2, 811 03 Bratislava 

IČO: 48076431 

IČ DPH: SK2120041968 
Bankové spojenie : 2941004045/11 OO 

IBAN:SK37 1100 0000 0029 4100 4045 

V zastúpení: Mor. Adnan Hamzič. konatel' 

Článok l. 

Predmet dohody: 

Predmetom dohody je spolupráca pri organizácií a realizácií koncertu štefan štec & Fajta TOUR 

dňa 29.04.2020 o 19:00 hod. v Mestskom dome kultúry, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topl'ou 

Článok ll. 

Povinnosti zmluvných strán : 

1. Objednávate!': zabezpečí: 
-sálu v Mestskom dome kultúry dňa 29. 04. 2020 v čase od 10,00 do 23,00 hod. 
-zabezpečí povolenie podujatia na MsU Vranov nad Topl'ou 
-zabezpečí propagáciu podujatia v rámci mesta Vranov nad Topl'ou formou výlepu plagátov, propagáciou na web 

stránke mesta. 
- vylepí plagáty na predstavenie ktoré dodá agentúra 
-javisko o rozmeroch 8 x 9m (šírka x hÍbka) 
-prípojku el. prúdu : 1 x 380V/63 A 
-zabezpečenie usporiadatel'skej služby minimálne 1 hod pred koncertom, počas predstavenia a 1 hod. 

po koncerte 
- šatne v blízkosti pódia so stoličkami, stolom, vešiakom, teplou vodou, samostatným pripojením do elektriky 

a samostatnou toaletou 

2. Dodávate!': 
- zabezpečuje a garantuje program a účasť účinkujúcich koncertu štefan štec & Fajta TOUR 

-zabezpečí uhradenie všetkých honorárových, cestovných, nákladov spojených s ubytovaním, technických 
a ostatných nákladov súvisiacich s programom 
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-zabezpečí profesionálne ozvučenie a osvetlenie programu 
- dodá text a fotografie v elektronickej forme na propagáciu podujatia 
- dodá vstupenky za účelom predpredaja 
- zabezpečí nahlásenie podujatia autorským ochranným zväzom a zaplatí príslušné poplatky 

Článok 111. 

Finančné podmienky: 

1. Objednávate!' uhradí všetky náklady vyplývajúce z Článku ll, bod. 1. 

Dodávate!' uhradí všetky náklady vyplývajúce z Článku ll, bod. 2. 
2. Tržby z predaných vstupeniek v sieti Ticketware- Mestský dom kultúry Vranov n Topl'ou a v sieti 

Predpredaj.sk sa po odpočítaní poplatkov Predpredaj.sk a SOZA delia pomerom 20 % pre Objednávatel'a -

Mestský dom kultúry, prísp. org. Vranov nad Topľou a 80% (vrátane DPH) pre Dodávatel'a -OYSTER 
agency s.r.o. bankovým prevodom do troch dní od vzájomného vyúčtovania tejto zmluvy, ktorá je zároveň 
daňovým dokladom 
Cena vstupeniek: 19 € 

Článok IV. 

Ostatné dojednania: 

Pri koncerte platí zákaz fotografovania a realizácie akýchkol'vek audiovizuálnych záznamov bez súhlasu 
umelcov. 
Vol'né vstupenky na uvedené predstavenie /koncert/ pre Objednávatel'a = 10 ks, pre Dodávatel'a = 10 ks 
Odstúpiť od tejto Zmluvy je možné len z dôvodu zásahu vyššej moci alebo lekárom potvrdenej nemoci 
umelca. Pokial' odstúpi jedná strana od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v termíne kratšom ako 1 mesiac pred 
dátumom konania koncertu , uhradí druhej strane všetky vzniknuté náklady. 

Článok V. 

Záverečné ustanovenie: 

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku SR 
Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou osobitných 
písomných dodatkov. 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

Vo Vranove nadjropl'ou dňa /J L.. Z•l-• 
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Za OYSTER agency sJr;o. 
Mgr. Adnan Hamzič 
konatel' 

Za Mestský dom kultúry, prísp. org. 
~-7-----;-;-~~ · ·-----:--·--.:}fg. Alfonz Kobielsky 
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