Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi

dodávateľom
Hudobná skupina Crabslide
Zastúpená:
Ing. Peter Kocian
RČ:
Adresa:
Veľká Lehota č. 182, 966 41 Veľká Lehota
číslo účtu:
0411965878/0900

a
odberateľom
Usporiadateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Sídlo:

Obec Veľká Lehota
Marta Šmondrková, starostka obce
00321061
2021111499
Veľká Lehota č. 52, 966 41 Veľká Lehota
1 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberateľa.
2 Miesto a čas konania
Umelecký výkon – vystúpenie hudobnej skupiny Crabslide dňa 16. 8. 2014 o 19.00 hod. na
amfiteátri vo Veľkej Lehote.
3 Cena za umelecký výkon
Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu vrátane dopravy dodávateľovi,
ktorý nie je platca DPH vyplatiť čiastku: 600 eur, vyplatenú bankovým prevodom, na účet
dodávateľa, do 14 dní od konania podujatia.
4 Finančné podmienky
Cenu, stanovenú v 3. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávateľovi po ukončení
umeleckého výkonu. Odberateľ prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.
5 Technické podmienky
Odberateľ sa týmto zaväzuje vytvoriť dodávateľovi pre uskutočnenie umeleckého výkonu
technické podmienky.
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7 Všeobecné podmienky
Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého
výkonu po stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby
umelci mohli uskutočniť svoj výkon nerušene a dôstojne.

Odberateľ zodpovedá za včasné prevedenie príslušných úkonov (ohlasovacia
povinnosť, formality so spolupôsobiacimi subjektmi a pod.)

V prípade nekonania vystúpenia z dôvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa,
stav ohrozenia, a pod.) nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu nákladov.

Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia,
pričom nikto potom nemá nárok na náhradu nákladov. Závažné dôvody je nutné bezodkladne
kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane.

8 Záverečné ustanovenia

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy
riadi režimom platného autorského práva a príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych
predpisov. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva
odberateľ.

V Novej Bani, dňa 15.08.2014

Za dodávateľa : Ing. Peter Kocian

Za odberateľa:

........................................................

.................................................
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