
ZMLUVA O VYTVORENÍ UMELECKÉHO VÝKONU
Skalické dni 2012 - Skaličan senior

uzatvorená medzi:
MESTO SKALICA

EVIDENCIA ZMLÚV
Centr; číslo: "'~r / ~~.z
Císla: "ŕ/ ~~~
ID Kód: l-b~:f
Dátum platnosti: ;1'Jj. VO M-1.:L

, Dátum účinnosti: ..-fc;- rr. ~ ..,:z.-

Základná umelecká škola
Král'ovská 16, Skalica 90901, IČO: 37838539
Zastúpená: Pánom Markom Gulom
(na stranejednej ako zástupca)
a

Mesto Skalica
Námestie slobody lO, 909 01 Skalica, IČO: 309982
zastúpené Ing. Stanislavom Chovancom, primátorom mesta
(na strane druhej ako usporiadateľ)

v tomto znení:
PREAMBULA

Marek Gula lďalej len zástupca /prehlasuje, že je na základe uzatvorených zmlúv zástupcom
členov skupiny Skaličan Senior

".
l. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dojednanie podmienok pre vystúpenie tanečnej skupiny Skaličan Senior
(ďalej len tanečná skupina) počas podujatia Skalické dni 2012, ktoré usporadúva Mesto Skalica
(ďalej len usporiadatel') a úprava práva záväzkov zástupcu a usporiadatel'a.

ČASOVÝ ROZVRH VYSTÚPENIA:
Dátum vystúpenia:
Miesto konania:
Vystúpenie T..ax~
Príjazd skupiny na miesto
Zvuková skúška
čas vystúpenia:
Dížka vystúpenia:

22.9.2012
Námestie slobody 10 , Skalica
Počet účinkujúcich: 50
16:00
17:00
17:30
60 minút

II. ZÁVÄZKY USPORIADATEĽA
1. Usporiadatel' sa zaväzuje, že vykoná všetky dostupné opatrenia smerujúce k úspešnej realizácii

vystúpenia.
2. Usporiadatel' informuje zástupcu o akejkol'vek zmene v programe a prípaaných prekážkach, ktoré

by mohli mať vplyv na výkon umeleckého vystúpenia, prípadne na jeho priebeh.
3. Usporiadatel' sa zaväzuje zabezpečiť usporiadateľskú službu za účelom ochrany účinkujúcich

a majetku v priestoroch určených pre hudobnú produkciu, ako aj v priestoroch s nimi súvisiacich
(šatňa) a priestory zabezpečiť proti vstupu.

4. Usporiadatel' sa zaväzuje, že podujatie nebude slúžiť na propagáciu žiadneho politického
subjektu.

5. Usporiadatel' zodpovedá v celom rozsahu za odcudzenie, stratu, poškodenie alebo zničenie
majetku a nástrojov členov skupiny cudzími osobami v priestoroch konania vystúpenia, ako aj
v priestoroch s nimi súvisiacich a slúžiacich členom tanečnej skupiny.

6. Usporiadatel' zabezpečí vol'ný vstup na podujatie pre účinkujúcich v počte uvedenom v bode I.
Tejto zmluvy v časti: počet účinkujúcich vrátane doprovodu / platí len pokia l' je na podujatí
platený vstup v čase vystúpenia / tento počet nie je možné navyšovať /

III. ZÁVÄZKY ZÁSTUPCU
1. Zástupca sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zabezpečení programu a bez meškania
informovať o prípadných zmenách, ktoré by mali vplyv na plnenie dohodnutých podmienok.
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2. Zástupca je povinný zabezpečiť príchod všetkých členov ako aj všetkých osôb zaisťujúcich
umelecký výkon.
3. Zástupca odpovedá za uskutočnenie vystúpenia v dlžke tak ako je uvedené v článku 1. tejto
zmluvy na maximálnej kvalitatívnej úrovni.

IV. ODMENA ZA UMELECKÝ VÝKON
1. Za vytvorenie umeleckého výkonu uhradí objednávatel' zástupcovi honorár 500,- Eur vrátane

dopravy.
2. Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť honorár na účet do 22.09.2012

V. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ PODMIENKY
Usporiadatel' je povinný zabezpečiť:

1. Umožniť príjazd techniky a dostatočný počet pomocných nosičov pre nakládku - vykládku
aparatúry.

2. Osvetlenie javiska, ako aj vykladacieho a nakladacieho priestoru.
3. Vyhovujúcu zvukovú a svetelnú aparatúru.
4. Profesionálne ozvučenie podl'a požiadaviek účinkujúcich.
7. Zastrešenie pódia.
8. Kontaktná osoba vo veciach technických a organizačných za usporiadatel'a:

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Usporiadatel' môže od zmluvy odstúpiť len vo zvlášť odôvodnených prípadoch stojacich mimo
jeho dosahu (epidémia, prírodná katastrofa, úradný zákaz a pod.) V takom prípade nevzniká
žiadnej zo zmluvných strán nárok na náhradu.
2. Zástupca má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch ako ochorenie, úraz účinkujúcich a pod.
pričom túto skutočnosť je povinný po jej vzniku hodnoverne preukázať.
V takomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na náhradu.
3. Mimo vyššie uvedené sa v prípade odstúpenia od zmluvy odstupujúca strana zaväzuje protistrane
uhradiť ako zmluvnú pokutu z dohodnutej ceny koncertu:
• v prípade odstúpenia od zmluvy menej ako 60 kalendárnych dní pred uskutočnením produkcie
30% z dohodnutého honoráru,

• v prípade odstúpenia od zmluvy menej ako 14 kalendárnych dní pred uskutočnením produkcie
50% z dohodnutého honoráru,

• v prípade odstúpenia od zmluvy menej ako 7 kalendárnych dní pred uskutočnením produkcie
70% z dohodnutého honoráru.

4. V prípade oneskoreného príchodu usporiadatel' môže krátiť umelcovi dohodnutú odmenu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvne strany sa dohodli,že:
1. Túto zmluvu budú považovať za neverejný dokument a bez predchádzajúceho súhlasu druhej
strany neposkytnú informácie týkajúce sa jej obsahu tretej osobe. Nebudú vyvíjať žiadne aktivity
spôsobilé ohroziť záujmy alebo dobré meno druhej zmluvnej strany.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch identických exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží
po jednom a to tak, že podpísanú zmluvu doručí zástupca usporiadatel'ovi , ktorý ju podpíše a do
piatich dní preukázatel'ne odošle na adresu zástupcu.

V Skalici, dňa . oo ••••••••••••••••••••• V Skalici, dňa .

/c:1~
.............! II ••••••••

Objednávatel'

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ~KOLA
Kráľovská 16

909 01 Skalica
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