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ztl.lryA o PoDAľĺ UnEl.ECÉHo vÝxotu
uzatvoľená mcdzi

DODAYATE ! ODBERATE I

Názov: obec Rovinka
Sídlo: Hlavná 35ol95
900 41 Rovinka
lČo: 00305057
DIČ: Ż020362036
Zastupená : Milan Kubcš , staľosta obce

Kamil Kľivosudský

I. Pľedmet zmluvy

Prędmetom zmluvy je úprava vďahov vanikajúcich pri jedno rázovom umeleckom ýkone, ku ktorému sa

dodávateľ zaväzuje ako vystupenie kapely ,, Jozefove Kone" ,ĺďalej už len vystúpenie/.

Il.IęLłnín a nriesto zhotovenia diela

1.1.Termín podanĺa umeleckého výkonu je stanovený na: 30. apríla2022

1.2. Názov a miesto konanĺa podujatia : Rovinčanský guláš

13. Čas začÍatku vystt1penia: od 18.00 hod. a dížka trvanĺa cca 60 min.

III. Práva a povinnostĺ odbeľatel'a

2.1. odberateľ sazaväruje riadne zaistiť oľganizáciu podujatia, hlavne potrebné povolenia kjeho usporiadaniu.
odbeľateľ ďalej zodpovedá za bezpečnosť umelca aza zaistenie podmienok pre prevedenie umeleckého

ýkonu, ako aj za zodpovedajrice hygienické vybavenie priestorov konania podujatia.

2.2. odbqatel'sa d'alej zavázuje zabezpečiť technícké podmienky pľe vystupenia umelca, predovšetkým kvalitné
ozvučenie a osvetlenie tohto vystupenia

2.3. odberateľ má pľávo k propagácii podujatia použiť meno a fotogĺafie umelca a to na materiáloch, ktoré priamo
súvisia s podujatím, ktoré je predmetom tejto zmluvy'

2.4, Zm\uvné strany sa đohodli na honoľári vo výške 490,00 euľ. Honorár vo výške 490'00 euľ je odberateľ
povinný uhradiť dodávatelbvi na do 7 dní pľevodom na účet č. IBAN: sK sK95 1 1 1 1 0000 0080 6637
6007

2.5. objednávateľ je povinný dodávateľovi včas ozrámiť všetĘ potrebné infoľmácię a poĘny súvisiace
s vystupením.
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V ...dňa:

DoDÁvATEĽ:

IlI. Práva a uovinnoľti dodńvatel'n

3.1. Dodávateľ sa dostaví na miesto konania podujatia najneskôľ 60 minút pred začatím vystupenia podl'a bodu
1.3.

3,2. Ak dodávateľ preukázatelhe poruší ustanovenia tejto zmluvy, vznikál objednávateľovi náľok na náhradu
vzniknutej škody a to zrttźkou z dohodnutej odmeny podl'a bođu 2'4. tejto zmluvy' Vždy však maximálne do
výškyl0O% z dohodnutej odmeny.

3.3'Dodávatel' súhlasí, že v pľiebehu podujatia budli zhotovované fotografie a vyhotovovanie nahrávok
avideozämamov z podujatia pre publicitu podujatia.

3.4. Dodávateľ má právo odstupiť od zmluvy vo zvláštnom odôvodnenom pľípade, ýkajúcom sa umelca ako
napľíklad choľoba, úraz, úmľtie vľodine azávaźné súkromné dôvody. Výóhto prípađoch nevzniká žiadnej
zmluvnej strane náľok na úfuadu vzniknuých nákladoch. Dôvod odstripenĺa musí byt' však umelcoń
riadne a bez meškania podložený.

3.5. odbeľateľ má pľávo odstupiť od zmluvy vpľípade zrušenia podujatia a je povinný oĘto skutočnosti
informovať dodávatelä bezodkladne. Pľi odstrĺpení od zmluvy menej ako 14 dni pľed ieľmínom podujatĺa
vzniká dodávatel'ovi náľok na stoľno poplatok vo výške 307o odplaty určenej v zmysle bodu 2.ł.iejto
zmluvy.
Pľĺ odstúpení od zmluvy menej ako 2 dní pred teľmínom podujatĺa vzniká dodávatel'ovi nárok na
storno poplatok vo výške 100% odplaty určenej v zmysle bodu 2.4. Ęto zmluvy.

JV. Záveľečné ustanovenia

4.l. Zmluva nadobilda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami aúčinnosť vsúlade
s ustanovením $ 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia na intemetovej
stľánke odberatel'a.

4'2' Zmĺuvuje možné meniť adopÍĺať len na zźů<|ađę dohody obidvoch zmluvných stľán formou písomného
đodatku.

4'3.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach. Jedno (1) vyhotovenie pre každú zmluvnri stranu'

V Rovinke, dřra 27. 4. 2022

TEĽ:

Milan Kubeš, staľosta obce
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