Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi

dodávateľom
Názov:
Folklórny súbor Nadšenci
IČO:
42024706
So sídlom:
Javorová 27, 91105 Trenčín
bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, 274486992/0900
(ďalej ako „dodávateľ“)

a
odberateľom
Názov:
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
IČO:
42025664
So sídlom:
M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice
(ďalej ako „odberateľ“)

1 Predmet zmluvy
Predm etom zm luvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberateľa.

2 Miesto a čas konania
Um elecký výkon - vystúpenie folklórneho súboru Nadšenci - sa uskutoční v obciach
mikroregiónu Teplička (Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie, Dolná Poruba
dňa 18.2.2012 v trvaní minimálne 5 hodín so začiatkom o 09:30 hodine v Trenčianskej
Teplej.

3 Cena za umelecký výkon
Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť čiastku:
Odm ena za účinkovanie: 300,- Eur

4 Finančné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry
vystavenej zhotoviteľom do 14 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, špecifikovaným v
záhlaví tejto zm luvy
Odberateľ prehlasuje, že m á prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.

5 Technické podmienky
Odberateľ sa tým to zaväzuje vytvoriť dodávateľovi pre uskutočnenie um eleckého výkonu
nasledujúce technické podmienky:
Ozvučenie a prístup na javisko aspoň 60 minút pred začiatkom programu na vykonanie
zvukovej skúšky.

Kvalitnú aparatúru a obsluhu i štandardné osvetlenie zabezpečuje odberateľ.
Za bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť zvukových, svetelných ako aj všetkých ostatných
javiskových zariadení a elektrickej inštalácie (vrátane všetkých príslušných bezpečnostných
opatrení) ručí a zodpovedá odberateľ.
Odberateľ sa zaväzuje, že 5 minút pred začiatkom vystúpenia už nebude znieť žiadna
reprodukovaná hudba.

6 Ďalšie pomienky
V prípade nepriaznivého počasia odberateľ zabezpečí náhradné priestory so zázemím pre
zrealizovanie um eleckého výkonu.

7 Všeobecné podmienky
O dberateľ zodpovedá za včasné prevedenie príslušných úkonov (ohlasovacia povinnosť,
form ality so spolupôsobiacimi subjektami a pod.) v súvislosti so zrealizovaním umeleckého
výkonu dodávateľom a tiež za to, že bez súhlasu dodávateľa nebudú uskutočňované žiadne
obrazové a zvukové záznam y alebo prenosy vystúpenia (s výnim kou prípadov povolených
zákonom ).
Ak odpadne vystúpenie z dôvodov na strane odberateľa, hradí tento plnú cenu dohodnutú v
bode 3, najneskôr do 15 dní od dohodnutého termínu.
V prípade nekonania vystúpenia z dôvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa, stav
ohrozenia, a pod.) nem á žiadna zo zm luvných strán nárok na náhradu nákladov.
Dodávateľ môže od zm luvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia, pričom
nikto potom nem á nárok na náhradu nákladov. Závažné dôvody je nutné bezodkladne
kedykolvek oznám iť druhej zmluvnej strane.
N epriazeň počasia, m alý záujem o vstupenky, nedostatočná alebo zlá propagácia, atď nie sú
závažným i dôvodmi na odstúpenie od zm luvy alebo na zrušenie zmluvy zo strany odberateľa.

8 Záverečné ustanovenia

Táto zm luva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy riadi
režim om platného autorského práva a príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych
predpisov. Táto zm luva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých jeden si ponecháva
odberateľ
V mene Folklórneho súboru je pre účely tejto zm luvy zm ocnený jednať p. Zuzana Galovská.

V Trenčianskych Tepliciach

dňa 06.2.2012

