
~ www.netlved.sk ZMLUVA číslo: 0412015 
o sprostredkovaní koncertu 

Františka a Vojtu Neuvedovcov so skupinoll 
uzatvorená med=i úcas tn í km i: _:_ __ iv_e_s_t_s_1,-o-s-:t:-r-e-:d:-:i s:-;k::o::---i 

kultúry a špor tu p.o. 
953 r 1 Zla té t'1ora 1ce 

l . . Mes1ské srredisko kulrú1y a Spor/up. o.. 1-o-o-šl_o_: - ~· I ,,(_Or 
Vámeslie Andreja Hlinku 1. 953 01 Zlaté 'i,for<J\ ce 'J 
IČO: -12208033, Dlé: 2820009060 Bank. spo1 · 1968633:!55 0] O ~tf.[.~·'"BE---~!f61.:__'.,2o,---,V-1"fĽ.~ 
T' zastúpení: Simona Holubová. poverená riadireľkci b 
'

' / · · . / / '' Termin: (c a e1 usponaua1e 1 --

J Zdru=eme .\1-ARTA, Námť,tie l.múju 16 11 fl6 Bratislum 
1 · :a.mípeni: ľutlo1•it FaenL predseda 
IČO: +2ľ2 137, DIČ: 202250./02:! Bankoré5pojenie· Sberbank Brmis!ava 
č.zíéw: -10.f.0133102 3100, IBA \-.SK././ 3100 0000 00./0 .f.{)~3 3201 BIC:LUBASKBX 
tel 0152-31.:15 e-mm/· nt.dtedan~ched'k 

Poš101•á adresa: Ľudovít Fere11c, .Vámesrie /.mája 16, 81 J 06 JJrutislaM 
(d'alej Dodál'ateľ) 

De1í konania: 27.2.2015 o 19.00 hod. (90 mm.) 
Príchod rechniki ·: J 5. 00 hod. 
.'vBesto konania~ M.C..,'KŠ 7.1. .Horm•ce 

Dolwdmuá cena ' TSIÚp<!nia: 90°·,, = tr~by 
fľ cene h =ahrnuf)· hon->rár 'c .'i/O\'né 0=1'1U.~t.nie " p!agú:y 
Cena vswpenky: 12. - Euro, ,. predpredaji 9 - Eur. 
(Kapacira sa upresni spočftaním pred predsravením) 
Neuvádzať na plagát: Len pri priamom predaj "de1í ':vsrúpemc1 vstupen/....}1 pre ZŤP- 2. - Euro. pre 
deti clo 1 O rokov· I - Euro) 
(1 "ofoé vstupenky móiu ::mluvné srrcmy dávaľ iba ~v svo;Jw podielu na 1r=be) 

Súčasťou :mlun sú 1echnidé pvdmie11kľ a ľ.foobecné pr,drnien/...1 - na rube ::m!urv. 

Technické nodmienkľ 
Usporiadateľ zabezpečí 1w sl'Oje náklady: 
1. Č'isté a dosh1tu(ne VSl'<!llené pódium o ro::mť„och min 6 \" ..f. m. 2 rtol i<H<y be:: operadiel na rnky -

umit?Hncné na pódiu 
2. Prfrod el. pnídu lx 210 ~ 16..l. 
3. Prí1om1wsľ::císwpcu usporiadwe/'a a elektrikára./ hod. pred v; ·tzípením . 
./. 2 pomucnici na no'íenie apararú1y ./. h pred ::abatkom a po konc·erte. 
5 .• <ia11ía. r bli::kosti wciálne :;ariadenie. utercíky. mydlo. roaletnJ' papier. :;rkadlo. vešiaÁ.JI, minerálna 

voda fperliľé a 1 ncperfiľáJ. 6 poháro" a -1 šálk_, na laí\'11 
6. Parkovanie : mo1orm:1"'Cf1 l'u=idiel 

.Vi-ART A dňa: 

241-/ttJ-r s 

M!STSké 8TR!D18KO 
KULTÚRY A ŠPORTU p.o. 

NÁMESTIE A. HLINKU 1 
963 01 ZLATE M_?1!,~VCE 

lČ0:4~8~ <D 

líspurifll fate f: dňa: 



- ] -

Všeobecné podmie11k1• zmlm•v č. : 0412015 

. Potvrdenie :::mluvyje =ávd::né a usporiadare/' tfm prehera ľšetky riziká spojené w =rnSením programu =Jeho 
strany. 

'. Usporiadateľzaruči na mieste vysrúpenia všetky podmienk) bezpečnosti. uchmny :::dravia urne/cor i 
ostatného personálu pri práci v súlade s platn)ími prttdpŕsmi. Zodpoľedá tak :::a ich úrcc a maje tkové 
.fkody nespôsobené vlasm.ľm priänenfm. 

Ak bude predstavenie znemoinené v dôsledku nepredvidate!í?ej udalos1i lt:iacej mimo :::mluvn;ích strán 
(prírodná katastrofa). dohodne sa náhradn.1í termín pre<lstarenia. r'prípaJe :t! udalosť spôsobí 
dlhodobú neschopnosť 11spvríaJc11eľa organi=m·aľf',1d1(jatia. majú :::m!t ·mi ~!rany právo odstúpiť od 
:;mfm:v be= akýchkoľrek núrokm· a 10 po preukú=anc>m o::;námení o udalosti 

t. A k 'll neuskwoéní precls1are11ie \'inou usporiatlat.d'a::; akéhokoľrek dóľodu lnmno bodu 3.). je pOľinný 
uhradir' agentúre sumu 2. OOO. - Eur. Ak sa neuskutoL-:ni ''J'SIÚpenh. ľimm agentlÍtJ'. je porinná uhradiť 
usporiadateľoi•i preuká=Qle/J1e vynaložené náklad) \' \tÍľislosti s '~r·mípc.>ním a rrét1iť zálohu do 3. dní od 
o:;námenia udcdosti Mal;! ::1í1y'em o i·srupenky (do 50% z kapaclly "á~v) je dôvodom na zru.frnie 
predstcn-enia =o strany dodávateľa. 

l'melci .~ú povinní dostaviť w na 1n1evo lJ'StlÍpc.?11io i-c.~a\, afty boh <ic:hopní =aéaľ \:\'stlÍpenie r dohodnutom 
čase. 

•. Ak ľ:::nikne nepredvídateľnú udalo.\ľ na \·trane umelcov wí:ne ochorenie, tira::: rímľlie 1• rodine ap.). Híhor je 
oprávnený odsnípir od ::mlu1J a nev=11iká nikomu núrok na akúko/\·ek míhrudu =a podmienky, i:e bude 
UJ.poriadateľ i/mecľ b?formovan.v. Agentúra ľráti =úlohu ako ľ bode -1 a" prípade záujmu usporiadweľa 
dohodne náhrad11J" rermin. 

' Usporiadateľ :wbezpeéí. =e be: .\úhlarn umelcov neb11dú uskmačt1o\'c111e pofr1s precl\ !Ctvenia žiadne obra;o1•é 
a z1•uk0Pé :;áznamy! !.' 

1. L'sporiadateľ sa zm·ä::uje uhradiť dohodnutú sumu 11a : áklade.fakt!Í1J· v cltt11 vystúpenia do J 9. 00 hod. 
Jr prípade neuhradenia plnej ÔOSI ky \' dohOdllllfU/1/ ler111Í•1e. age171Úľú Si 1:rhratbrje práYO ;rn{:iť 
íc.111koranie súborz. 6111 m.=anikó prá1 u na .., •1. „ 1\ľ zíhrad..1 =o trw1_1 mporwdateľo podlú bud r .J 

'· l "fr1k) lllerurn~ a hudobné diela pou:ité v tomto progrm11c pocfliehajlÍ cwror~kej oc:hraľn:é: fttmvrá;,;m podfo,~----< 
aworského záku11a (Hradí agentúra). 

O Do ::mluvy nie je možné dopisowrľ =ta dne po=námk; ! 1 ·prípade =mien je 1111111é \:vho1oviľ dodatok k :mlun 
1. Túto =mli11·c1 hude 1 ~vhotoľenci ľ 1 exemplároch - po J pn :11c.·,1stne11é struľly u nudobúda platnosť di10111 

podpisu oboch s1rán. 

>O TVRDENÚ ZľWLUVU VRÁTIŤ DO 3. DJ\1 OD JEJ OBDRŽANIA ! 

, 

MESTSK~ STREDISKO 
KUL TÚRY A ŠPORTU p.o. 

NÁMESTIE A. HLINKU 1 
953 01 ZLAT~ MO_~AJ;CE 

IC0:42~~ G) 
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