
ZMLUVA
o sprostredkovaní vystúpenia

Františka a Vojtu Nedvčdovcov so skupinou
uzatvorená medzi účastníkmi:

1. FUN PROMOTION
Železničná 257/19, 050 01 Revúca
IČO : 52257657
V zastúpení: Peter Balogh - štatutár 0911525 909
Bankové spojenie: VÚB, č.účtu: SK29 0200 0000 0040 2292 4851
(ďalej: dodávateľ)

2. Obchodné meno: Púchovská kultúra, s.r.o.
Adresa: Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
IČO: 50 648616  IČDPH:21 20 42 06 10
Bankové spojenie: IBAN: SK98 7500 0000 0040 2424 5721
Zastúpená: Mgr. art. Pavol Pivko, riaditeľ, konateľ
tel.č: 0904997 948 E— mail: riaditeľOpuchovskakultura.sk
(ďalej: usporiadateľ)

Deň konania: 7.11.2021 Čas vystúpenia: 17:00hod.
Príchod účinkujúcich: min. 1 hodinu pred vystúpením
Miesto konania: veľká sála, Divadlo Púchov

Dohodnutá cena vystúpenia: 2.500€ s DPH
(V cene je zahrnutý honorár a cestovné)

Súčasťou zmluvy sú technické podmienky a všeobecné podmienky .

Technické podmienky :

Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady:
1. Čisté a dostatočne osvetlené a prekryté pódium o rozmeroch 7x 5m (v interiéri aj menšie)
2. Pomocníci (2 osoby) na nosenie pódiovej aparatúry 3 h. pred začiatkom a po koncerte.
3. Šatňa, v blízkosti sociálne zariadenie, minerálna voda — 4 JÚ. Jemne perlivá, 4 fľ. Neperlivá,

2 fľ. Coca Cola light, 2 fľ. Coca Cola, káva, občerstvenie pred koncertom a po koncerte.
4. Parkovanie 4 motorových vozidiel



De
Všeobecné podmienky zmluvy

1. Potvrdenie zmluvy je záväzné a usporiadateľ tým preberá všetky riziká spojené so
zrušením programu z jeho strany.

2. Usporiadateľ zaručí na mieste vystúpenia všetky podmienky bezpečnosti, ochrany zdravia
účinkujúcich iostatného personálu pri práci v súlade s platnými predpismi. Zodpovedá
tak za ich úraz a majetkové škody nespôsobené vlastným pričinením.

3. Ak bude predstavenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti ležiacej mimo
zmluvných strán (prírodná katastrofa, epidémia), majú zmluvné strany právo odstúpiť
od zmluvy bez akýchkoľvek nárokov a to po preukázanom oznámení o udalosti a vrátení
vstupného.

4. Ak sa neuskutoční predstavenie vinou usporiadateľa z akéhokoľvek dôvodu (mimo bodu 3.),
nieje povinný uhradiť agentúre 100% dohodnutej sumy. Zmluvné strany sa dohodli, že
predstavenie bude len pre zaočkovaných divákov! Vprípade nepriaznivých opatrení z ÚVZ
SR, nízkom počte predaných vstupeniek môže dôjsťk zrušeniu podujatia, alebo k zmene
programu.Otejto skutočnosti sa zmluvné strany musia informovať najneskôr 7 dnípred
termínom predstavenia.
5. Účinkujúci sú povinní dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby boli schopní začať

vystúpenie v dohodnutom čase.
6. Ak vznikne nepredvídateľná udalosť na strane účinkujúcich, (vážne ochorenie, úraz, úmrtie

v rodine), súbor je oprávnený odstúpiť od zmluvy a nevzniká nikomu nárok na
akúkoľvek náhradu za podmienky, že bude usporiadateľ ihneď informovaný. Agentúra
vráti zálohu ako v bode 4. -

7. Usporiadateľ zabezpečí, že bez súhlasu účinkujúcich nebudú uskutočňované počas
predstavenia žiadne obrazové a zvukové záznamy!!!

8. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu na mieste, pred koncertom, na
základe vystavenej faktúry a príjmového dokladu.
9. Všetky literárne a hudobné diela použité v tomto programe podliehajú autorskej ochrane ahonorárom podľa autorského zákona, príslušné poplatky hradí dodávateľ.
10.Táto zmluva bude vyhotovená v 2 exemplároch — po 1. pre zúčastnené strany a nadobúda

platnosť dňom podpisu oboch strán.
11. OSOBITNÉ DOJEDNANIE: V prípade, že koncert nebude možné uskutočniťz dôvodu

platných Covid pravidiel, nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na finančnéplnenie.

V Revúcej, dňa V 2024 V Púchove, maBAobodý

FUN PROMOTION Usporiadateľ
Peter Balogh Mgr. art. Pavol Pivko, riaditeľ


