ZMLUVA
Zmluvné strany
Dodávateľ
Občianske združenie Slíže pre radosť
Lehota 109
951 36 Lehota
Zastúpený: Marek Viršík
IČO: 50427270
IBAN: SK7311000000002948054424
Usporiadateľ
Obec Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je organizačné zabezpečenie hudobnej produkcie skupiny Horkýže Slíže
v obci Pečovská Nová Ves dňa 22.8.2020 o 19:00 hod..
Povinnosti usporiadateľa
Zabezpečiť:
 priestory na podujatie (pódium, šatňu pre účinkujúcich),
 nástupy potrebných pracovníkov tak, aby boli prítomní pri úprave pódia a technických skúškach
programu,
 catering Horkýže Slíže (8 osôb): 1 x 0, 7 l vodky, 6 x 0,7 l červeného vína, 6 l Coca Coly alebo Pepsi
Coly, 6 x 0,5 l piva, 4 x 1,5 l neperlivej vody, občerstvenie pre 8 osôb (obložené misy + teplé jedlo),
4 ľudí na vykladanie aparátu pri príchode kapely a po skončení koncertu,
 miesto na predaj merchandise (stánok 2,5 x 2,5 m + privod elektriny 220 V),
 strážené parkovacie miesto na mieste koncertu,
 technické podmienky: viď príloha.
Povinnosti dodávateľa
Zabezpečiť:
 vystúpenie skupiny Horkýže Slíže - cca 60 min.,
 príchod účinkujúcich na zvukovú skúšku v dohodnutom termíne.

Finančné podmienky
Usporiadateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi faktúru za vykonanú službu vo výške 7000,- EUR.
Prvá zálohová faktúra (1000,- EUR) bude vyplatená prevodom na účet dodávateľa do 15.1.2020 a
druhá zálohová faktúra (6000,- EUR) bude vyplatená prevodom na účet dodávateľa najneskôr do
20.8.2020. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania sumy na účet dodávateľa.
Za finančné vyrovnanie je zodpovedný a na koncerte bude prítomný PhDr. Jaroslav Dujava,
starosta obce Pečovská Nová Ves.
Sankcie
V prípade, že dodávateľ odstúpi od zmluvy v čase po začatí mediálnej kampane (2 mesiace
a menej pred vystúpením), a to bez riadne doložených dôvodov (choroba, zranenie, úmrtie
v rodine a pod.), je povinný uhradiť usporiadateľovi všetky do toho času preukázateľné náklady
týkajúce sa prípravy koncertu.
V prípade, že usporiadateľ odstúpi od zmluvy po jej podpísaní, uhradí dodávateľovi finančnú
čiastku 7000,- EUR. (po vyplatení zálohy 6000,- EUR). V prípade porušenia alebo zrušenia
podmienok tejto zmluvy z dôvodov stojacich mimo zmluvných strán, zmluvné strany sa dohodli,
že si nebudú robiť nároky na úhradu škody.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu možno zrušiť len so súhlasom oboch zmluvných strán písomnou formou (len pre
mimoriadne udalosti). Prípadné doriešenie detailov pri zabezpečovaní podujatia (technického
a produkčného charakteru) bude za dodávateľa riešiť Marek Viršík a za usporiadateľa PhDr.
Jaroslav Dujava, starosta obce Pečovská Nová Ves. O všetkých zmenách a dodatkoch sa budú
obe zmluvné strany okamžite písomne informovať.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 ks obdrží dodávateľ a 1 ks
usporiadateľ. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke obce Pečovská Nová Ves..

V Nitre dňa 27.9.2019

V Pečovskej Novej Vsi dňa 27.9.2019

....................................
Marek Viršík
Slíže pre Radosť

..…..……………………...
PhDr. Jaroslav Dujava
Starosta obce

