ZMLUVA O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIA
Uzatvorená v zmysle § 269 a nasled. zákon č. 513/91 Zb.

medzi
Usporiadateľom:

Obec Demandice

so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:

935 85 Demandice 236
Ing. Attila Kürthy, starosta
00306878
2021020628

a

Účinkujúcim:

1. OBČIANSKY KRUH V IPEĽSKOM SOKOLCI 1. IPOLYSZAKÁLLOSI POLGÁRI KÖR

so sídlom:
zastúpený:
IČO :
DIČ :
bankové spojenie:

Ipeľský Sokolec č.d. 118, 935 75
Ing. Zoltán Gasparik
36102067
2023471527
2998611153 / 0200

Takto:
I.
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia a účinkovania za nasledovných
všeobecných podmienok:
Miesto konania: Demandice
a) Čas konania: 09.07.2016 poobede
b) Názov podujatia, programu: tanečné predstavenie
c) Dĺžka vystúpenia: 30 minút
II.
1. Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty ceny za uskutočnené vystúpenie a túto
stanovili v zmysle zákona č. 18/96 Zb. o cenách dohodou na 100 €.
2. Usporiadateľ uhradí dohodnutú cenu za vystúpenie ihneď po vystúpení v hotovosti alebo
na bankový účet.
3. Ak sa dostane usporiadateľ s úhradou platieb podľa predošlého odseku do omeškania, uplatní
voči nemu účinkujúci úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

III.
Usporiadateľ sa zaväzuje:
a) dodržať všetky podmienky stanovené touto zmluvou,
b) prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dohodnúť so zástupcom účinkujúceho
najmenej 7 dní vopred,
Účinkujúci sa zaväzuje:
a) uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených touto zmluvou,
b) v prípade hromadnej akcie ( festival, spoločný koncert, atď.) poskytovať
usporiadateľovi primeranú súčinnosť ( spoločné presuny, ubytovanie, generálne
skúšky a pod.), za účelom dosiahnutia úspešného priebehu akcie.
IV.
1.

2.

3.

Ak usporiadateľ hrubo poruší podmienky dohodnuté touto zmluvou, je povinný uhradiť
účinkujúcemu bez zbytočného odkladu preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s
prípravou na dohodnuté vystúpenie a taktiež 50 % dohodnutej ceny za vystúpenie.
Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane účinkujúceho, je tento povinný uhradiť
usporiadateľovi preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia a taktiež
10 % ušlého zisku usporiadateľa zo vstupného.
Výnimku z oboch predošlých odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej či druhej
strane ( živelná pohroma, epidémia, úraz, havária, atď.), v dôsledku ktorej sa možno
zbaviť zodpovednosti za spôsobenú škodu.

V.
1.
2.
3.
4.

Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len po dohode oboch strán v primeranej lehote pred
časom konania vystúpenia.
Vzťahy adresne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zák. č. 513/91 Zb.
Akékoľvek zmeny, alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch strán
formou písomného dodatku.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami.

V Demandiciach dňa 07.07.2016

Usporiadateľ

Účinkujúci

