ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Názov organizácie: Pezinské kultúrne centrum (ďalej PKC)
v zastúpení : Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka
adresa: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 42 12 91 68
DIČ: 20 22 51 78 93
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK31 0900 0000 0001 8969 5167

a
OZ Euforion, v zastúpení: Mgr. Tomáš Lukačka
Černyševského 21, 851 01 Bratislava
IČO: 31 81 53 08 DIČ: 202 177 96 17
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK23 0900 0000 0001 7765 4798
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci, za účelom realizácie programu:
“Andrej Šeban Band Tour 2017“.
Dňa: 25.11.2017, v priestore: Dom kultúry Pezinok - malá sála, na dobu: od: 20:00 – do: 22:00 hod.
Spolupracujúce strany sa dohodli, že si celkový výnos z predaja vstupeniek (predpredaj v pokladni,
online predpredaj, predaj na mieste, ) rozdelia nasledovne:
Pezinské kultúrne centrum 20 % a Euforion 80 %
podiel Euforionu prevezme p. Tomáš Lukačka
na základe vyúčtovania v hotovosti v pracovné dni 48. týždňa 2017,
t.j. po realizácii koncertu

Čl. 1 - PKC
1. Poskytne dohodnutý priestor spolu s uzamykateľnými šatňami s tečúcou vodou. podľa
nasledujúceho harmonorgramu:
- 12:00 - prichod techniky
- 13:00 - 17:00 stavba aparátu, nástrojovky, základné zvučenie,
- 18:00 - príchod hudobnej skupiny,
- 18:00 - 19:30 - zvuková skúška hudobnej skupiny
- 19:30 - otvorenie sály pre verejnosť
2. Poskytne pre realizáciu podujatia svoje osvetlenie (svetelný park, obsluha)
3. Zabezpečí ochranu objektu hasičskou službou.
4. Zabezpečí predaj vstupeniek na podujatie v predpredaji a na mieste v deň konania koncertu.

Čl. 2 – Záväzky zmluvného partnera Euforion
Zabezpečí účinkujúcich a „playlist“ pre SOZA a na vlastné náklady sa vysporiada so SOZA.
Vyplatí honorár a cestovné náklady agentúre zastupujúcej účinkujúcich.
Zabezpečí ubytovanie účinkujúcich vrátane občerstvenia.
Zodpovedá za prevzatý priestor a inventár, s povinnosťou uhradiť prípadnú škodu.
Zodpovedá v plnom rozsahu za BOZP organizátorov, účinkujúcich a návštevníkov uvedeného
podujatia v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Preberá zodpovednosť za akékoľvek straty účinkujúcich a organizátorov na uvedenom podujatí
mimo uzamykateľných šatní..
7. Zaväzuje sa dodržiavať protipožiarne predpisy na základe Zákona NR SR č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 a Zákon o ochrane nefajčiarov
č.465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z.
1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 3 – Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a odsúhlasené oboma
zmluvnými stranami.
2. Ak sa podujatie neuskutoční vinou niektorej zo zmluvných strán, tá uhradí opačnej strane
preukázateľné náklady na prípravu podujatia.
3. Ak sa podujatie neuskutoční vinou nepredvídateľných okolností (choroba, živelná pohroma
a pod.) táto zmluva stráca platnosť bez nároku na finančnú náhradu.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch a nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 2.10.2017

...................................................
Ing. Ingrid Noskovičová
za Pezinské kultúrne centrum

…......…..........................
Mgr. Tomáš Lukačka
za OZ Euforion

