Zmluva o účinkovaní
uzatvorená v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Obec Buzitka
Helena Ševčíková, starostka obce
Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
00315982
2021115019
Prima Banka SK a.s., Pobočka Lučenec

Dodávateľ – účinkujúci:

Názov:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Folklórny súbor Mostár
Petrom Daxnerom, riaditeľom súboru
Švermova 7, 977 01 Brezno
35645849
2021281306
Prima Banka SK a.s., Pobočka Brezno

Článok I. Zmluvné strany
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania
oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných
záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu vzniknúť
druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov.

Článok II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je účinkovanie na podujatí ,,Deň obce, stretnutie rodákov III. ročník.“
2. Účinkovanie v programe bude realizované za nasledovných podmienok:
a) Miesto konania: Buzitka
b) Dátum a čas konania: 19.7.2014 do 11:30
c) Dátum a čas konania zvukovej a priestorovej skúšky: 19.7.2014 o 15:30
d) Dĺžka účinkovania: 100 minút

Článok III. Podmienky zmluvy
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou.
b) Oznámiť prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dodávateľovi najmenej 10 dní vopred.
c) Zabezpečiť pre účinkujúcich pitný režim a občerstvenie po ukončení účinkovania.
d) Zabezpečiť riadny priebeh programu, potrebnú zvukovú aparatúru a pripravené javisko.
e) Zabezpečiť 12 mikrofónov pre ľudovú hudbu a spevákov.
f) Zabezpečiť minimálne 1 miestnosť na prezliekanie do krojov zodpovedajúcich veľkosťou počtu
účinkujúcich, a takisto vešiaky na uloženie krojov.
g) Uhradiť účinkujúcemu odmenu za účinkovanie a náklady za dopravu.
h) Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o účinkujúcich.
2. Dodávateľ— účinkujúci sa zaväzuje:
a) Uskutočniť účinkovanie za podmienok stanovených touto zmluvou.
b) Účinkovať v programe v úplnom, vzorne upravenom ľudovom odeve a ľudovej obuvi.
c) Objednať si autobus a cenu za dopravu fakturovať spolu s odmenou za účinkovanie.
d) Dodržať maximálny počet 45 účinkujúcich, vrátane sprevádzajúcich osôb.
e) Dodržať požiadavky objednávateľa týkajúce sa obsahu a rozsahu účinkovania.

Článok IV. Ďalšie podmienky zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších podmienkach:
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 19.7.2014.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti počas účinkovania objednávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody na
majetku dodávateľa len v tom prípade, ak zabezpečí uzamkýnanie miestností, v ktorých majú tieto veci
účinkujúci uložené, alebo ak zabezpečí osoby strážiace miestnosti určené na odloženie týchto vecí. V
opačnom prípade si účinkujúci bude pri poškodení alebo krádeži majetku uplatňovať zodpovedajúce
finančné odškodnenie.
3. Objednávateľ je počas účinkovania povinný zabezpečiť účinkujúcemu bezpečný prístup k javisku a jeho
bezpečný povrch podľa platných noriem a predpisov BOZP. V opačnom prípade si účinkujúci bude
uplatňovať finančné odškodnenie v prípade úrazu.
4. Účinkujúci súhlasí s účinkovaním aj v náhradných priestoroch (nepriazeň počasia, technické alebo iné
prekážky), pokiaľ to neohrozí umelecko-technickú úroveň účinkovania.
Článok V. Neplnenie zmluvy
1. Ak sa účinkovanie neuskutoční z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje
dodávateľovi uhradiť škodu preukázateľne vzniknutú v súvislosti so zrušeným podujatím.
2. Ak sa zmluvný vzťah neuskutoční z dôvodov na strane dodávateľa, dodávateľ sa zaväzuje
objednávateľovi uhradiť škodu preukázateľne vzniknutú v súvislosti so zrušeným podujatím.
3. Výnimku z predošlých 2 odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej, či druhej strane akou je živelná
pohroma, choroba, epidémia, úraz, v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti za spôsobenú
škodu. Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej
strane.
4. V prípade, že dodávateľ pricestuje na miesto podujatia a toto sa neuskutoční z dôvodov zapríčinených
objednávateľom alebo z dôvodu nepriaznivého počasia, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náhradu
rovnajúcu sa výške nákladov za dopravu.
Článok VI. Odmena za účinkovanie
1. Odmena za účinkovanie bola dohodnutá obidvomi zmluvnými stranami vo výške 520 EUR (slovom:
päťstodvadsať eur)
2. Odmena je splatná prevodom na uvedený bankový účet účinkujúceho, najpozdejšie do 30.7.2014.
Článok VII. Preplatenie nákladov na dopravu
Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach:
1. Objednávateľ preplatí náklady účinkujúceho na autobusovú prepravu z Brezna do Vernára a späť
prevodom na uvedený bankový účet, najpozdejšie do 30.7.2014.
2. Účinkujúci bude fakturovať náklady na dopravu vo výške 180,00 EUR (slovom: stoosemdesiat eur)
spolu s odmenou za účinkovanie v l faktúre.
3. Ku faktúre priloží účinkujúci kópiu faktúry za dopravu.
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Článok VIII. Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané len písomnou formou a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami.
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu.
Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, jeden pre dodávateľa a druhý pre objednávateľa.
Táto zmluva je uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle oboch zmluvných strán a na
znak súhlasu vlastnoručne podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva slúži ako daňový doklad.
V Buzitke, dňa 23.04.2014

V Brezne, dňa 23.04.2014

....................................................
Objednávateľ

....................................................
Účinkujúci

