
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KONCERTU 

Dodávatel': 

LENKA promotion, s.r.o. 
Kysak 195 04481 
04481 KYSAK 
IČO: 52 853 250 
DIČ: 2121164672 

Objednávatel': 

MsDK Vranov nad Topl'ou 
ui.M.R.Štefánika 875/200 
093 01 Vranov nad Topl'ou 
IČO: 355 190 88 
DIČ:2020630898 

IBAN:SK34 0900 0000 000560749407 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia sa uzatvára medzi Lenka promotion, s.r.o. 
a MsDK vo Vranove nad Topfou. Jej predmetom je koncert Lenky Filipovej a jej hostí v Mestskom 
dome kultúry vo Vranove nad Topl'ou dňa 23.4.2022. Hostia Lenky Filipovej: Jára Bárta- klavír, Sean 
Barry- cajon. Príchod techniky: 15.00h, zvuková skúška: 16.30h., koncert: o 18.00h. 

Dodávatel' zabezpečí: dopravu, pódiové ozvučenie, ubytovanie umelcov, propagačné plagáty na 
vlastné náklady .. 
Objednávatel' zabezpečí: osvetlenie pódia, šatňu, el. prípojku k pódiu 230V s dostatočne silným 
ističom , prítomnosť technika znalého el. rozvodov, ističov. Malé občerstvenie pre 7 osob, (podl'a 
možnosti objednávatel'a- káva, čaj, minerálka atď.). 
Objednávatel' ďalej zabezpečí: predpredaj vstupeniek cez svoju sieť predpredaja. Zabezpečí výlep 
plagátov v meste a okolí, po výlepných plochách, obchodech, inštitúciách v rámci svojich možností 
minimálne 40 dní pred vystúpením. Zabezpečí parkovanie pri zadnom vchode do sály pre tri autá, 
troch pomocníkov pri vykládke a nakládke zvukovej aparatúry. 
Objednávatel' uhradí poplatky SOZA. 

Platobné podmienky: Objednávatel' a Dodávatel' sa dohodli, že suma z predaných vstupeniek vo 
výške 20.- eur/ks sa rozdelí v pomere 85% dodávatel' a 15% objednávatel'. Nerešpektujú sa žiadne 
zl'avy okrem vyhradených 5 miest pre vozíčkárov vstupenka: 1.- eur+ sprievod platí plnú sumu a sedí 
na prístavku. MsDK výslednú sumu uhradí bankovým prevodom na účet Lenka promotion, s.r.o. 
do 7 dní na základe vystavenej faktúry. Dodávatel' vysporiada na svoje náklady aj zrážkovú daň po 
dohade s umelcom .. 

Táto zmluva je závazná pre obe strany, ktoré to dokladujú svojimi podpismi. 
Vystúpenie možno odvolat' iba z vážnych objektívnych dóvodov: (živelná pohroma, 
úmrtie umelca. dopravná nehoda ... ). 

LENKA promotion, s.r.o. 
Kysak 195,04481 
IČO: 52 853 250 
DIČ: 2121164672 

............ , ......... ··r······ ...... .................. . 
podpis a peciatka dodávatel'a podpis a pečiatka objednávatel'a 




