Zmluva o hudobnej produkcii
Uzatvorená medzi dvoma zmluvnými stranami:
1. Usporiadateľ:OHEC ZÁVOD
Zastúpená: Ing. Peter Yrablec - starosta obce
Sídlo: Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO: 00310158
Telefonický kontakt: 034/7799 254

DIČ: 2020380131

E-mail: starosta(/u.obeczavod.sk,
2. Účinkujúci:Agentúra FORTE MUSIC
Zastúpený: Mgr. Art Pavel Zajáček
Sídlo: 900 68 Plavecký Štvrtok 369
IČO: 34911278
Číslo účtu: SK27 7500 0000 0003 0211 5663
Telefonický kontakt:

0905 519 920

E-mail: pavel_zajacek@hotmailcom

Predmet a doba plnenia zmluvy
Zabezpečenie hudobnej produkcie - účinkovanie na kultúrnom podujatíBezchleba hody
Dátum konania podujatia:sobota 29.06.2019
Miesto objednávanej produkcie:

Závod - park pri hasičskej zbrojnici

Čas začiatku a ukončenia produkcie: I 8:00 - 24:00 hod
DÍžka hudobnej produkcie v hodinách:6 hodín

Cena a spôsob úhrady
Cena za hudobnú produkciu:900,- EUR, slovom.deväťsto eur
-

v cene je zahrnutá doprava

-

cena je konečná

Usporiadateľ uhradí agentúre dohodnutú cenu:
na základe vystaveného a predloženého daňového dokladu (faktúra + príjmový
pokladničný doklad) po uskutočnení podujatia.

Povinnosti a práva zmluvných strán
A. Agentúra - hudobná produkcia
1) zabezpečí príchod na účinkovanie včas,
2) uskutoční produkciu dohodnutého programu
a v dohodnutom rozsahu.

na dohodnutej

umeleckej

úrovni

3) uhradí usporiadateľovi všetky preukázané výdavky vynaložené na prípravu podujatia
v prípade, že sa jeho zavinením dohodnuté vystúpenie neuskutočnilo.
4) môže odstúpiť od zmluvy bez nárokov na vzájomné náhrady iba v prípadoch:
a) písomnou formou najneskôr 3 týždne pred konaním podujatia bez udania dôvodu,
b) len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (živelná pohroma, havarijná
udalosť, úradný zákaz, a pod.) na základe písomného, v krajnom prípade
telefonického oznámenia, doručeného čo najskôr po vzniku tejto prekážky.
5) je povinná dodať zoznam skladieb, ktoré budú na akcii interpretované najneskôr 30
dní pred vystúpením.

B. Usporiadateľ
1) vytvorí podmienky pre riadne účinkovanie podľa platných technických,
bezpečnostných predpisov a noriem.
2) môže od zmluvy odstúpiť bez nárokov na vzájomné náhrady tak isto iba v prípadoch
ako sú uvedené vyššie v časti A, odsek 4), v ostatných prípadoch usporiadateľ zaplatí
pokutu vo výške 50% zo zjednanej ceny za produkciu.
3) nemôže ako príčinu odstúpenia od zmluvy uviesť nezáujem publika alebo nepriaznivé
počasie - musí mať náhradné kryté priestory
4) uhradí agentúre celú dohodnutú cenu v prípade, ak sa tento na podujatie včas dostavil,
no podujatie sa zavinením usporiadateľa nekonalo alebo účinkujúci nemohol
pokračovať v začatom programe pre príčinu na strane usporiadateľa.
5) má povinnosť najmenej 30 dní pred akciou vystúpenie nahlásiť SOZA a uhradiť
poplatky za hudobnú produkciu.
6) zabezpečí občerstvenie pre účinkujúcich počas akcie.

Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočňujú na základe vzájomnej dohody formou
písomných dodatkov.
2) Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch (l ks usporiadateľ, 1 ks agentúra).

V Závode dňa20. 3. 2019

usporiadateľ

l····················

