ZMLUVA o verejnej produkcií
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Radoľa
Vadičovská cesta 4
023 36 Radoľa
IČO: 00623814
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Marek Rajt
Veľký Grob 324
92527
IBAN: SK2375000000004024149780
(ďalej len ako „poskytovateľ“)

II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je

Violin show Marco Rajt v rámci podujatia Deň matiek

Miesto konania:

Sála - Ocú Radoľa

Termín konania:

13.5.2018

Čas konania:

15:15

Predmetom zmluvy je husľová show, a to osobne poskytovateľom v časovom rozhraní cca 45
minút.

III.
Platobné podmienky

1/ Za riadne poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy má poskytovateľ nárok na
odmenu vo výške 600€ / slovom šesťstosto eur/.
2/ Odmena bude vyplatená na účet poskytovateľa.
3/ Odmena je vrátane cestovných nákladov.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom organizovaní predmetného podujatia
s nasledovným rozdelením úloh:
Objednávateľ:
- zabezpečí realizáciou a finančne priestor výkonu predmetu zmluvy
- zabezpečí ozvučenie priestoru, nazvučenie podkladov poskytnutých
poskytovateľom vo formáte .wav a .mp3, pripojenie a ozvučenie klopového mikrofónu
poskytnutého poskytovateľom, nazvučenie odposluchov
Poskytovateľ:
- predvedie umelecký výkon na patričnej umeleckej a spoločenskej úrovni podľa ust.
č. II. v čase a mieste dohodnutého konania

V.
Odstúpenie od zmluvy
1/ Poskytovateľ má právo neposkytnúť plnenie od zmluvy v prípade:
- závažnej choroby, úmrtia blízkej osoby a v podobných prípadoch, kedy od neho
poskytnutie plnenia nie je možné spravodlivo požadovať
- vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela / napr. živelná pohroma a pod./
Povinnosťou poskytovateľa je bezodkladne informovať o nemožnosti poskytnutia
plnenia a ich dôvodoch.
2./ Poskytovateľ má právo nepredviesť umelecký výkon, odstúpiť od zmluvy a žiadať odmenu
v plnej výške v prípade:

- neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom
Poskytovateľ je však povinný ponechať objednávateľovi možnosť nápravy, a to do
dohodnutého času, kedy sa má prísť k začiatku produkcie.
3./ Objednávateľ má právo neposkytnúť plnenie od zmluvy v prípade:
- vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela / napr. živelná pohroma a pod./

4./ V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, poskytovateľ má nárok na
náhradu ušlého zisku vo výške 100% dohodnutej odmeny.

VI.
Záverečné ustanovenia
1./ Strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť
zmiernou cestou.
2./ Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.
3./ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy
vôle prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Radoli dňa 24.04.2018

V...................... dňa ..............

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

