
ZMLUVA
  o dodaní umeleckého výkonu

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

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr
Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr
IČO: 00 309 109
DIČ: 2020416310
Banka: Prima Banka SK, a.s.
Číslo účtu: 0855532002/5600
Účet IBAN: SK72 5600 0000 000855532002

a

Dodávateľ: Piano club
Sídlo:                          Pod Sokolice 16

Trenčín
911 01

Číslo účtu: 4008009681/7500
IBAN: SK1175000000004008009681
IČO: 36129429
DIČ : 2021720492
IČDPH : 

Článok 1
Prehlásenie dodávateľa

1.1         Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účinkovanie hudobnej skupiny Queenmania.
1.2 Termín konania: 29.7.2023 o 21,00 hod. 
1.3 Miesto konania vystúpenia: kultúrny park, Apátska ulica, Veľký Kýr 
1.4 Podujatie s názvom: Obecné dni
1.5 Dĺžka programu: 70 minút

Článok 2
Prehlásenie objednávateľa

2.1        Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ozvučenie s obsluhou.

2.2        Objednávateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť:
-      javisko o minimálnych rozmeroch 6 X 8 metrov (hĺbka, šírka), uvedené rozmery

musia byť čisté, t. j. bez predmetov zaberajúcich požadované rozmery.
-     službu, ktorá zamedzí vstupu na javiskovú plochu a do priestoru výhľadu divákov,

deťom, či osobám, ktoré znehodnocujú výstup kolektívu a odpútavajú pozornosť
divákov.

- zabezpečiť  technické  požiadavky  podľa  technického  rideru  a požiadavky  na
backstage



Článok 3
Odmena

3.1 Za  v tejto  zmluve  uvedené  dodanie  výkonu  prislúcha  dodávateľovi  dohodnutá
jednorázová odmena vo výške: 2500,-€ .

3.2 Dodávateľ  vystaví  faktúru objednávateľovi,  a ten ju  bezprostredne po uskutočnení
výkonu uhradí

Článok 4
Odstúpenie od zmluvy, výpoveď

4.1 V prípade nedodržania zmluvných dojednaní z Článku 2. má dodávateľ právo zrušiť
svoje vystúpenie.

4.2 Pred  naplnením  podstaty  bodu  3.1  tejto  zmluvy  je  dodávateľ  povinný  poukázať
a informovať  objednávateľa  o nesplnených podmienkach  z Článku 2  tejto  zmluvy,
ktorý ich po svojom prehodnotení uvedie do takej miery, aby vyhovovali podmienkam
uvedeným v  Článku 2.

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

4.5 Objednávateľ   je  povinný  zaplatiť  dodávateľovi  v prípade  odstúpenia  od  zmluvy
neskôr ako 20 dní pred akciou preukázateľné náklady spojené s prípravou skupiny na
vystúpenie.

4.6 Obe strany môžu túto dohodu zrušiť  a to písomne na základe vzájomnej dohody,
najneskôr 20 dní pred dohodnutou akciou.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Táto  dohoda  bola  vypracovaná  v 2  rovnopisoch,  z ktorých   dostane  po   jednom
rovnopise objednávateľ aj dodávateľ.

5.2 Prípadné  ďalšie  vzťahy   touto  zmluvou  neupravené  sa  budú  riadiť  príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.3 Termín a miesto konania vystúpenia súboru sú záväzné pre obe strany.
5.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými

splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne, dňa 31.1.2023

 

…………………………. ……………………………….
 Ing. Judita Valašková Peter Hajšo
starostka obce Veľký Kýr

         
    za objednávateľa               za dodávateľa


