ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
1.Zmluvné strany:
Usporiadateľ č.1: Umelecká agentura Katarína
v zast.: Katarína Krajčírová
Adresa: Hlavná 172, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO: 50833901
DIČ: 1074460717
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK59 0900 0000 0051 2843 6762
Usporiadateľ č. 2: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok
v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC
IČO: 42129168
DIČ: 2022517893
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Pezinok
IBAN: SK31 0900 0000 0001 8969 5167

sa dohodli na uskutočnení podujatia za týchto podmienok:
2. Miesto a termín podujatia:
Miesto: Dom kultúry Pezinok, Holubyho 42, Pezinok – veľká sála
Dátum a hodina: 19. 3. 2018 o 17.00 hod.
Názov podujatia: MIRO JAROŠ - ŤUKI TOUR 2
koncert pre (ne)poslušné deti (ďalej len „podujatie“)
3. Usporiadateľ č. 1 sa zaväzuje:
3.1. Zabezpečiť a uhradiť grafickú úpravu a realizáciu tlačovín súvisiacich s propagáciou
podujatia.
3.2. Zabezpečiť účinkujúcich, ktorí vystúpia na podujatí a uhradiť ich honoráre vrátane
cestovného.
3.3. Zabezpečiť technické služby na podujatí a ozvučenie podujatia.
3.4. Aktívne sa podielať na hladkom priebehu podujatia a svojou účasťou ihneď odstániť
akékoľvek vzniknuté nedostatky.
3.5. Plne zodpovedať za BOZP organizátorov, účinkujúcich a návštevníkov podujatia
v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 v znení neskorších predpisov.
3.6. Zabezpečiť dodržiavanie protipožiarnych predpisov na základe Zákona MV SR
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 v priestoroch
Domu kultúry Pezinok
3.7. Zabezpečiť dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov č.465/2005 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z., v priestoroch Domu kultúry Pezinok.
3.8. Prebrať zodpovednosť za akékoľvek straty organizátorov a účinkujúcich podujatia.
3.9. Zabezpečiť priebeh podujatia v zmysle všetkých predpisov o uskutočňovaní kultúrnych
a iných podujatí a na vlastné náklady sa vysporiadať so SOZA a LITA.
3.10. Dodať plagáty v elektronickej podobe i v tlačenej podobe, a to: 10ks A2 a 40ks A3, kde
bude uvedené o.i.:
Miesto konania: Dom kultury Pezinok – veľká sála
Predpredaj: pokladňa Domu kultury Pezinok a www.ticketportal.sk
Cena: 10,- €
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4. Usporiadateľ č. 2 sa zaväzuje:
4.1. Poskytnúť priestory Domu kultúry nevyhnutné na uskutočnenie podujatia
a dve uzamykateľné šatne.
4.2. Zabezpečiť výlep plagátov na výlepové plochy v meste Pezinok a propagáciu podujatia
v elektronických médiách..
4.3. Zabezpečiť predaj 425 vstupeniek na podujatie v cene určenej
usporiadateľom č.1 – prostredníctvom pokladne PKC a www.ticketportal.sk
4.4. Zabezpečiť príslužbu na ozvučení podujatia.
4.5. Zabezpečiť osvetlenie podujatia.
4.6. Zabezpečiť javiskovú službu, službu uvádzačiek a službu vrátnice.
4.7. Zabezpečiť hasičskú službu na podujatí u Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok.
4.8. Zabezpečiť občerstvenie - minerálku, kávu, čaj pre účinkujúcich.
5. Finančné podmienky
Finančné vyrovnanie bolo stanovené dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb.z. o cenách a
to nasledovne:
Celkový príjem z podujatia pozostávajúci z tržby za predané vstupenky sa rozdelí
pomerom 80 % pre usporiadateľa č. 1 a 20 % pre usporiadateľa č. 2. Usporiadateľ č.2
uhradí 80 % z tržby za predané vstupenky usporiadateľovi č. 1. na základe vyúčtovania
a na základe faktúry prevodným príkazom na bankový účet usporiadateľa č. 1.
6. Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do
vysporiadania všetkých záväzkov, najneskôr však do termínu úhrady faktúry.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
7. Prechodné a záverečné ustanovenia
7.1. Usporiadateľ č.2 má právo vydať pre svojich pracovníkov 2 bezplatné vstupenky/os.
nad rámec predajných miest v sále.
7.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len vo forme písomných očíslovaných
dodatkov, podpísaných všetkými účastníkmi na tejto listine, inak sú zmeny, alebo
dodatky neplatné.
7.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení.
7.4. Táto zmluva bola vyhotovená na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, obsah
zmluvy je zrozumiteľný a jasný, bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej
obsahom nimi vlastnoručne podpísaná.
7.5. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na
webovom sídle PKC v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z..

................................................
Usporiadateľ č. 1: Umelecká agentura Katarína, v zast.: Katarína Krajčírová

..................................................
Usporiadateľ č.2: PKC, v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

V Pezinku, 23. 1. 2018
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