ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v zmysle ustanovania § 269 ods. 2 zákona Obchodného zákonníka a príslušných
ustanovení Autorského zákona

I.
Zmluvné strany
Obchodné meno (názov): Pezinské kultúrne centrum
Sídlo: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Zastúpená Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka
IČO: 42129168
DIČ: 2022517893
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0001 8969 5167
(ďalej len objednávateľ)
Obchodné meno (názov): lyda sro
Sídlo: Jedlíkova 4, 949 11 Nitra
Korešpodenčná adresa : Golianovo 700/1, 951 08 Golianovo
Zastúpená: Lýdia Janeková, konateľ
IČO: 46496009
DIČ DPH: SK 202 340 55 16
č.účtu 5024320634 / 0900 Slovenská Sporiteľňa
IBAN - tlačová forma: SK49 0900 0000 0050 2432 0634
IBAN - elektronická forma: SK4909000000005024320634
SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX
(ďalej „agentúra“)

II.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa agentúra zaväzuje zabezpečiť umelecké vystúpenie umeleckého
telesa LA GIOIA.
Názov predstavenia:
Miesto a dátum konania:
Začiatok vystúpenia:
Dĺžka predstavenia:
Čas zvukovej skúšky:
Účinkujúci:

DEŇ UČITEĽOV - LA GIOIA
26. 3. 2018
19.00
60 minút
17.00
LA GIOIA
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III.
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene 1800,00 euro
2. Dohodnutú odmenu je povinný dodávateľ uhradiť do 14 dní od odohrania predstavenia na
základe predloženej faktúry.
3.Poplatky SOZA uhrádza objednávateľ a agentúra v pomere 50 :50 na základe ohlášky, ktorú
posiela objednávateľ.

IV.
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ je povinný
1. zabezpečiť pre realizáciu vystúpenia podľa tejto zmluvy suché a čisté javisko, ktoré musí
byť prístupné minimálne od 15tej hodiny pred začiatkom vystúpenia.
2. zabezpečiť uvádzačky, bezpečnostnú, požiarnu, zdravotnú a uvádzaciu službu.
3. zabezpečiť šatňu a občerstvenie pre účinkujúcich a zabezpečiť javiskové (stage), svetelné
a zvukové služby pre umelecké vystúpenie
4 . v rámci svojich zaužívaných služieb propagovať podujatie.
5. zodpovedá za splnenie predpisov súvisiacich s uskutočnením predstavenia v mieste konania.

V.
Povinnosti agentúry
Agentúra je povinná:
1. zabezpečiť, že umelci vytvoria umelecký výkon s náležitou starostlivosťou, v zodpovedajúcej
kvalite a rozsahu, v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenie zmluvy
1. Zrušenie vystúpenia z dôvodu vyššej moci: závažné dôvody (nepredvídateľná, prírodná
katastrofa, úradný zákaz, atď.) dávajú obom stranám právo, po bezodkladnom a zdokladovanom
vyrozumení, od zmluvy odstúpiť, alebo zmeniť jej podmienky, a to bez akýchkoľvek nárokov na
finančnú úhradu škody prípadne ušlého zisku.
2. Pokiaľ zruší objednávateľ. vystúpenie týždeň pred konaním vystúpenia (okrem dôvodov
v bode 1. tohto článku) je povinný zaplatiť agentúre 50% z dohodnutej odmeny. Ak odriekne
vystúpenie agentúra (okrem dôvodov v bode 1.) je povinný uhradiť objednávateľovi skutočné
výdavky spojené s prípravou vystúpenia.
4. Nepriazeň počasia, či nedostatočný počet predaných vstupeniek, nie je dôvodom pre zrušenie
zmluvných záväzkov či odstúpenie od tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvu
neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa uzavrieť túto zmluvu je
slobodná a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú osobami oprávnenými za ne konať.
V Pezinku, 13.3.2018

V Nitre, 13.3.2018
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