
Zmluva o uskutočnení predstavenia

Spros tredkovatel Usporiadateľ
OZ PRE UMENIE 
Nám. Legionárov 6 
080 01 Prešov 
IČO : 42 090 652 
DIČ : 2022957596

MsKS Trebišov 
M.R.Štefánika 53 
075 01 Trebišov 
IČO: 00188549 
DIČ: 2020749973 MEŕ

M F
SBIŠOV

kAD

Miesto uskutočnenia predstavenia: Msks Trebišov
Predstavenie: Danka a Janka
Dátum a hodina: 20.11.2012 o 10:30
DÍžka trvania: 45 minút
Usporiadateľ hradi :200 eur
Slovom: dvesto

! Došlo

i Číslo j.: _ ___
Pred íis. I •

■— ■

1 5. 11. 2012

Ptí};

, Pridelene:

Ďal šie dohodnuté podmienky: honorár bude vyplatený na základe 
faktúry prevodom na účet v lehote jej splatnosti.
Usporiadateľ je povinný vrátiť potvrdenú kópiu tejto zmluvy 
do 7 dni po jej obdržaní alebo v tej istej lehote oznámiť 
prípadné námietky.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom pristupe 
k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácii) táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 
pozývajúceho.

Sprostredkovať^! Usporiadateľ

Nj5m. legionárov 6,IO0OO) Prešov 
IČO 42 090 652 mCj2022957596

Táto zmluva nadobudne platnosť, akonáhle ju podpišu zmluvné 
strany a opatria pečiatkou. Zmeny alebo doplnky možno 
realizovať výlučne pisomnou formou na základe obojstrannej 
dohody.

Technické podmienky



Usporiadate! zabezpečí, aby vystúpenie bolo po technickej 
stránke pripravené: suché a čisté pódium - javisko o rozmeroch 
minimálne .5.. krát .5.. m, ktoré musi byť uvoľnené pre 
účinkujúcich a sprístupnené .1 hod. pred vystúpením,(príchod 
13:30) čisté šatne resp. vykryté priestory na prezliekanie sa 
účinkujúcich.
Ďalej je povinný zabezpečiť potrebný javiskový personál, t. j. 
zvukára a .0.. pomocníka, ktorí pomôžu pri skladaní aparatúr 
a rekvizít z dopravných prostriedkov a ktorí budú účinkujúcich 
očakávať ..O.... hodiny pred vystúpením a hneď po vystúpení.

Všeobecné podmienky

1. Usporiadate! uhradí náklady OZ Pre umenie podlá dohody

2 .Od uzatvorenej zmluvy môže usporiadateľ odstúpiť len 
v osobitne odôvodnených prípadoch stojacich mimo jeho 
dosahu (úradný zákaz, živelná pohroma). Dôvody odstúpenia 
je povinný ihneď oznámiť OZ Pre umenie telefonicky 
a potvrdiť písomne. V takomto prípade nevzniká žiadnej zo 
zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých škôd.

3. OZ Pre umenie môže od zmluvy odstúpiť z preukázateľných 
dôvodov na strane účinkujúcich (ochorenie, úraz, úmrtie 
v rodine, zmena v obsadení programu). V takomto prípade 
zmluvné strany dohodnú náhradný termín vystúpenia.


