Zmlm·a o

zabezpečení

vystúpenia

Mestsk.a stredisko
kultúry a športu p.o.
953 01 ~'-té Moravce

--~

Ooftlo:

l.

Zmluvné strany:

C1110:

Erich Bučko AZ Centrum
Košťany nad Turcom 349
038 41 Košťany nad Turcom
IČO· 34380400
DIČ: 1021906182

Termin:

' zastúpení; Erich Bučko
Bankové spojenie: 420 3599 68018360
ďalej len „ zabezpečovatcl'"

n
Mestské s1rcdisko kultúry a športu
Náme:.tie A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 42208033
ďalej

len „usporiadate!"'

II. .Predmet zmluvy:
Lskutočnenie

vystúpenia kapely Dua Jamaha a Torna Mandla podľa dohodnutého rozsahu a termínu.
a) Tennin vys1úpenia: 17.4. 2015
b) Čas: 18.00 hod
c) Miesto: Divadelná sála MSK.Š
d) Názov predstavenia: Ruku hore dám
e) Trvanie konc·ertu- 90 min.

III. Platobné podmienky:
Usporiadateľ

sa zaväzuje zaplatiť zabezpcčovatcl'ovi odmenu vo vyške 80 % tržby z predaja vstupeniek
na umelecké predstavenie, na základe riadneho daňového dokJadu- faktúry zabezpečovateľa. Cena vstupenky bola
dohodnutá vo výške 1O Eur. Finančné naležitosti budú vysporiadané nasledovne: v hotovosti po predscavení.

1. IV. Práva a povinnosti

usporiadateľa:

,

Usporiadateľ sa zaväzuje:
a) Úplne a pravdivo informovať zabezpečovateľa o zariaďovaní náležitostí, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
b) Zabezpečiť šatňu pre účinkujúcich
c) Zabezpečif predpredaj vstupeniek a maximálnu možnú propagáciu predstavenia vo svojom okolí.
c)

2.

V. Práva a povinnosti zabezpcčovateľa:

Zabezpečovateľ sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť, aby účinkujúci sa dostavili na miesto vystúpenia včas, avšak minimálne 45 min pred vystúpením.
b) Zabezpečiť. aby vystúpenie malo zodpo.iedajúcu kvalitu a spoločenskú úroveň
1. c) Pn bezdôvodnom odstúpení od zmluvy uhradir' usporiadateľovi všetky náklady týkajúce sa pripravovania

akcie, pripadne ponúknuť náhradný termín.
c)

Vl

Záverečné

ustanovenia.

nie je v tejto zmluve ustanovené inak, vzťahujú sa na tento zmluvný vzťah príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
b) Podmienh..)' zmluvy sú nemenné a p.rípadné zmeny musia byť podložené písomne a osúhlasené oboma
sl ranami.
c) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma z:mluvným1 stranami.

a)

V

Pokiaľ

Košťanoch

nad Turcom,

dňu

9.2.2015

Erich Bučko AZ Centrum

Erich Buč!<o AZ Centrum{
038 41 Košťany nad T~ č.349
IČO 34 380 400
DPH 1021 fft"t.1.1

V Zlatých Moravciach. dňa.((/

..~/Ľ..„ ....

Mesto Zlaté Moravce, primátorka
p. Serafina Ostrihoňová
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