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ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ č.: 04/13

Subjekt:

Zastúpenou:

IČO:

DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Forma:
Kontakt:

uzavretá medzi:

Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana 
FS Železiar
Starozagorská 10, 040 23 Košice 
Mgr. Iveta Višnevská 
riaditeľka 
306 876 08
nie sme platcami DPH 
2021877528 
Tatra banka 
2622722517/1100 
príspevková organizácia
055/789 47 17, 15; fax 789 47 16, szuske@szuske.sk,
zeleziar@zeleziar.sk, p. Urban - 0908 993 105

a

Subjekt: Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, 075 01 Trebišov
Zastúpenou: Ing. Ján Lôrinčík, riaditeľ
IČO: 00188549
DIČ : 2020749973
Bankové spojenie:VÚB, 1838622/0200
Kontakt: Jaroslav Oleňák, 0917/135 880
(ďalej ako odberateľ)

Bod I.
Dodávateľ sa zaväzuje

Zabezpečiť účinkovanie folklórneho súboru Železiar z Košíc.
1.1 Termín konania vystúpenia: 17. 03. 2013 o 19.00 hod.
1.2 Miesto konania vystúpenia: Trebišov -  Mestské kultúrne stredisko
1.3 Podujatie: „Predpremiéra súboru Železiar: Tanec -  Legenda -  Rituál“
1.4 Dĺžka programu súboru Železiar: 70 -  90 minút

Bod II.
Odberateľ sa zaväzuje

2.1 Zabezpečiť ozvučenie s obsluhou:
7-5 mikrofónov na stojanoch/štipce pre ľudovú hudbu,
3-2 mikrofóny pre spevácku skupinu,
3 mikrofóny visiace/na stojanoch pre snímanie pokrikov, čapášov, spevu tanečníkov 
a podupov tanečníkov

2.2 Zabezpečiť:
Javisko o minimálnych rozmeroch 12-14/10-12 metrov (hĺbka / šírka); 
uvedené rozmery musia byť čisté, t.j. bez predmetov zaberajúcich požadované rozmery. 
Šatne pre 40-45 účinkujúcich s možnosťou uzamknutia, príp. stráženia (organizátorom 
vybratý pracovník).
Vyhradené miesto pre pristavenie a parkovanie autobusu v blízkosti konania vystúpenia 
(potreba vyloženia krojového vybavenia, rekvizít, cimbalu a ostatných a nástrojov). 
Službu, ktorá zamedzení vstupu na javiskovú plochu a do priestoru výhľadu divákov, 
deťom či osobám, ktoré znehodnocujú výstup kolektívu a odpútavajú pozornosť divákov 
Pitný režim pre účinkujúcich (0,5 1 vody/osoba počas predstavenia).
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2.3 Uhradiť za takto dojednané vystúpenie honorár 300 €.
Bod III.v

Ďalšie dojednané podmienky

3.1 V prípade nedodržania zmluvných dojednaní z bodu II. má dodávateľ právo zrušiť svoje 
vystúpenie s nárokom na vyplatenie plného honoráru podľa bodu 2.3. tejto zmluvy.

3*2 V prípade nedodržania zmluvných dojednaní z bodu I. sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť 
odberatel ovi preukázatel né náklady, ktoré vznikli odberateľovi s prípravou vystúpenia, 
avšak výška týchto nákladov nesmie prekročiť výšku honoráru uvedeného v bode 2.3. 
tejto zmluvy.

3.3 Pred naplnením podstaty bodu 3.1. tejto zmluvy je dodávateľ povinný poukázať
a informovať odberateľa o nesplnených podmienkach z bodu II. tejto zmluvy, ktorý ich 
po svojom prehodnotení uvedenie do takej miery, aby vyhovovali podľa bodu II.

3.4 V prípade posunu začiatku predstavenia o 30 minút sa honorár za vystúpenie zvýši 
o 70 €. Za každých ďalších 15 minút meškania o 30 €.

3.5 Odberateľ uhradí dohodnutú čiastku dodávateľovi na základe fakturácie najneskôr do 
7 kalendárnych dní. V prípade nedodržania lehoty sa vzťahuje na odberateľa zmluvná 
pokuta 10 % z celkovej dlžnej sumy za každých, aj začatých 10 kalendárnych dní.

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

3.7 Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi v prípade odstúpenia od zmluvy neskôr ako 
20 dní pred akciou preukázatel né náklady spojené s prípravou súboru na vystúpenie 
(vrátane prípadného storno poplatku za dopravu).

3.8 V prípade zrušenia vystúpenia priamo v dohovorený deň akcie odberateľom je odberateľ 
povinný zaplatiť dodávateľovi sumu podľa bodu 2.3.

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

Bod IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Táto dohoda bola vypracovaná v 2 vyhotoveniach, kde dodávateľ obdrží jeden exemplár 
a odberateľ jeden exemplár.

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

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

splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán .

V Trebišove, dňa 11.3.2013 V Košiciach, dňa ^  A ^-------------------------ĺ________ _____  ’ ............
Stífcrn mná. zákŕodná. 
umgfedal škola.Vkĺdn Urbana 

^  S i ^ E i í Ä z i á  l (h  f c í i c *

..Šr.... J.íOlV.. ^
za dodávateľa

Meno zodpovedného pracovníka:
Mgr. Iveta Višnevská 

riaditelia
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