
Zmluva 
v , , 

O USKUTOCNENI VYSTUPENIA 
uzatvorená v miysle § 269 7.ákooa č. 513/91 Zb. v platnom znení 

Čl.). 
Zmluvné s trany 

Us poriadateľ: Mestské stredisko kultúry a š portu 
Námestie A. Hlinka 1 
953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 42208033 

Sprostredkovateľ: Štefan Hruštinec 
sídlo (adresa): Kolárovice 602,013 54 Kolárovice 
zastúpený: 
dátum narod. 
lČO: 34756809 DlČ: 1035070894 
zapísaný na:-
bankové spojenie: 
osoba oprávnená k rokov<lniu a podplsaniu zmluvy: 
č. tel:0905 849 505 

Zmluvné StJ8Dy vyhlasujú, re údaje vyššie U\'edené sú pra,dh•é a aktuälne a zavärujú sa bez meškania 
oznámiť druhej :anluvnej strane kažrlú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie :zmluvných závlizk.ov. Sú 
si vedomí. ~ pri neoznárrenl tejto skutočnosti budú znášať následl..")', ktoré môŽU druhej :zmluvnej strane 
z neznalosti týchto údajov vzn il..n úť . 

Čl.Il. 

Predmet mil uvy 
1) Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia. klon! je uvedené v ods. 2 v čase am podmienok 

uvedenj•ch v tejto lmluve. 
2 l Účinkovanie bude realizované za nasletlo..,ných podmienok: 
a) M i~sto: ZLA TÉ MORA VC&DOM KULTÚRY 

čas konania (dátum. hodina): 19.6.2015 o US 00 hod b) 
c) 
d) 

c) 
i) 

námv podujntia. programu:VESELÁ TROJKA &štc:vo l lruStinl!t: a Juraj Chk:bana 
dižka vystúpenia: 90 minút 
kapacita kultúrneho :zanndenia-
plag:íty v počte 50 ks ZBbe?.peči s prostrcdkovatel 

, 



/ 

Čl. DL 

Podmienky mduvy 
1) Usporiadateľ sa =oväzuje: 
a) dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou 
b) v prípade nepriaznivého počasia, zabezpečiť, ak je to ioožnc, náhradne priestory na vystúpenie, 
c) pripadnú zrnenu termínu alebo času vystúpenia dohodnúť so zástup1.:om účinkujúceho najmenej 7 

dní vopred 
d) nahlásiť kultúrne podujatie (SOZA, LITA atd). 
2) Sprostredkovateľ sa zavti:uje: 
a) uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených v tejto zmluve, 
b) poskytnUť objednávateľovi potrebnú súčinnosť 2D. učclom dos inhnutia úspeš ného priebehu 

účinkovania. 

Čl. IV. 

Ďalšie podmienky 1Dlluvy 
l) Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších podmienkach: 
2) Usporiadateľ si týmto vyhrad211je prävo použiť obrazové alebo zvukové mznamy diela pre potreby 

dol.1.1men-täcie Cinnosti alebo propagácie. 
3) uhradiť poplatl.-y podľa platného právneho stavu (SOZA, LITA atď) do rúk usporiadateľa. 
4) Táto zmluva sa uzatvára na dobu urtitú. počnúc dňom podp1Sani3 zmlu"y do 19.6.2015 

Čl. V. 

Odmena Dl vytvorenie diela 
I} Odmena za účinkovanie sa dohodla na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a na základe 

zákona 1&/1996 Z. Z. 80 % z: celko\'IÍh<> (IOCtu precfanýc h lls lkol<-sprostredkowtel'-20 % 
organizáror. V tejto odmene má sprostredkovateľ zahmuté aj nns ledovné výd ::ivky úl!inkujúcich. 
-cestovné naklady 

2) Odmena je splatná v hotovosti na základe vystaveného daňového dokladu/foktura.prijmdoklad/ po 
skončenl produkcie. 

Čl. Vl. 

Neplnenie zmJuvy 
1) A k usporiadateľ hrubo poruší podmieni..')' dohodnutl! touto zmlu\'OU,je po' inný uhradiť účinkujúcemu 

bez zby-točného odkladu preukázanú škodu, V7Jlik.nutú v suvislosti s pnpravou na dohodnuté 
vystúpenie a 1aktiež 50 % dohodnutej ceny za vystúpc:n ie. 

2) Ak sa vystúpenie neuskutočni zdôvodo\ n3 strane účinkujúceho. je u:nto povinný uhradiť 
usporiadateľovi preukAzanú Skodu. vmiknutú v suvislosti s prípravou vystupenia a taktiež IO% ušlého 
zisku objednávateľa m vstupného. 

3) V)rniml.."U zoboch predlošlých odseko'<· tvorí len objek1Jvna okolnosť na jednej či druhej strane (živelná 
pohromn, epidémia, uraz. havária :nď), v dôsledl..'U ktorej sn možno zbaviť zodpovednosti za spôsobenú 
škodu. Takúto okolnosť je však jedna ml!uvná s t.rana povinná bezodkladne omámiť druhej 7Jllluvnej 
strane. 



Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluva sa stáva platnou dr\om podpísania obidvoma zmluvnými stranami 11 nadobúda učinnost' dňom 
plnenia dojednaných činnosti. 

2) Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len po dohode oboch strán'' prinll!mnej lehote pred časom k<>nania 
vyslúpenia. 

3) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadja platnou legislatívou 
Slovenskej republik-y, 

4) Meniť, dopÍňať alebo zrušiť túto zmluvu je rooíné len formou písomných dodatkov, ktor~ budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpisané oprávnenými 211stupcami oboch zmluvných strán. 

5} Pre p latnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyZl!duje dohoda v celom rozsahu. 

6) Knávrhom dodatko\' tejto anluvy sa zrnluvné strany i.avllwjú vyjadriť plsomne, v lehote 15 dni od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po túto istú lehotu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá bo 
podala. Ak nedôjde k dohode o zmene dodatku k zmluve. oprávňuje to obe zmluvné strany, aby 
ktorákoľ\•ek z nich požiadala súd alebo rozhodcovský súd o romodnutie 

7) Zmluvné s trany p rehlasujú,~ sú plne spôsobilé na právne úkony. 

8) Zmluva ja vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ~ktorých každá strana obdrži po dve vyhotovenia .. 

9 ) Táto zmluva, uzavretá ako prc;av s Io bodnej. vážnej, určitej a zro7.11mitl!ľnej 'ôlc je nu 2l1ak súhlasu 
obomi zmluvnými strananú-. lastnoručne podpísaná zástupcami zm1u,·ných stran. 

• nchodiace sa prečiarkllite 

_.,.„ .... t C'T 1:61 KO 
KUL 1 u A PORTU p.o. 
N~M TIE A. HLINKU 1 
953 o ZLATé MORAVCE 
- ... „'208033 <D 

Usporiadateľ: µ 

Štefan Hruštinec 
013 54 Kolárovice 602 

IČO: 34756809 
DIČ: 1035070894 

Sprostred k<> vate 

~ 
/ 
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