ZMLUVA č. 1107/17
o obstaraní vystúpenia
uzatvorená v súlade s ust. §733 a nasl. Občianskeho zákonníka

L
Obstarávateľ:
Obchodné meno/práv. forma: Hudobné centrum, príspevková organizácia
Sídlo: Michalská 10, 815 36 Bratislava
v zastúpení: Mgr. art. Oľga Smetanová
kontaktná osoba/tel:Mgr. Klechová Daniela, 02120470240, klechova@hc.sk
IČO: 164 836
otč. 2020829987
bankové spojenie a číslo účtu:
Štátna pokladnica Bratislava, 7000069149/8180
ďalej len" obstarávatel' "

Objednávateľ:
Obchodné meno/práv. forma:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:

Dlé:
bankové spojenie a číslo účtu
ďalej len" objednávatel' "

Knižnica Bratislava-Nové Mesto
Pionierska 12, 83102 Bratislava
Mgr. Jana Vozníková
226866
2020879168
2612134076/1100

II.
1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje obstarať pre objednávateľa vystúpenie výkonných umelcov
na kultúrnom podujatí, ktorého usporiadateľomje objednávateľ, a to:
Názov akcie:
Akcia:
Miesto a čas konania:

Bratislavské kultúrne leto 20 II
110721-1/3464
21.07.20 II 17:00
Bratislava, Kutuzovova ul. 151a
Knižnica IBl.-Nové Mestol

Účinkujúci:

Tomka Juraj, husle

Program:

výber zo spisovatel'skej tvorby Veroniky Krásnohorskej
3 hudobné vstupy

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť obstarávateľovi dohodnutú časť nákladov spojených
s obstaraním vystúpenia bezhotovostným prevodom na účet obstarávateľa na základe predloženej
faktúry do 15 dní odo dňa jej vystavenia, a to:
V celkovej sume

20,- EUR

3. Zmluvné strany sa dohodli na všeobecných podmienkach zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
4. Ďalšie dohodnuté podmienky:
- usporiadateľ sa zaväzuje vrátiť obstarávateľovi potvrdenú kópiu zmluvy do 7 dní odo dňajej
doručenia alebo v tej istej lehote oznámiť prípadné námietky a doplniť neúplné údaje v záhlavi zmluvy.

V Bratislave

'v' ,-.

dňa

.?·.:!:.~.11

~=======Obstarávateľ

VŠEOBECNÉ
1.

PODMIENKY

ZMLUVY

Objednávateľ je v rámci organizačného zabezpečenia vystúpenia povinný zabezpečiť najmä:
a. spôsobilosť hudobných nástrojov na hudobnú produkciu, ako aj funkčné mikrofóny,
b. aby teplota na javisku a v šatniach neklesla pod 18°C,
c. technické zabezpečenie koncertu (t. j. osvetlenie javiska, ozvučenie, prípojku el.
energie, výzdobu javiska, dopravu, čisté a suché šatne, WC, umyváreň a pod),
d. sprístupnenie javiska pre účinkujúcich najneskôr 1 hodinu pred začiatkom koncertu,
e. propagačné práce (t. j. transparenty, bulletiny, iné propagačné materiály),
f "-ozo:: v šatniac~ a
počas koncertu.
g. Daľšie zabezpečenie
.

=:

2.

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch (t. j. úradný
zákaz, živelná pohroma a pod). Dôvody odstúpenia je objednávateľ povinný bezodkladne
oznámiť obstarávateľovi telefonicky a najneskôr do dvoch dní ich aj písomne potvrdil
Nepriaznivé počasie, malý záujem a pod nie sú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy. V prípade
odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť obstarávateľovi účelne vynaložené
náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabránil:

3.

Objednávateľ je povinný neodkladne oznámiť obstarávateľovi
vysúpenia vyskytli.

4.

Obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch spočivajúcich
na strane účinkujúcich (t. j. ochorenie, úraz, úmrtie najbližších príbuzných a pod). Dôvody
odstúpeniaje obstarávateľpovinný neodkladne oznámiť objednávateľovi v záujme dohodnutia
ďalšieho postupu.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje, že sa bez predchádzajúceho súhlasu účinkujúcich a obstarávateľ a
neuskutočnia žiadne zvukové a obrazové záznamy výkonov účinkujúcich, ako aj ich priame
prenosy v masmédiách, s výnimkou prípadov povolených zákonom.

6.

Obstarávateľ
akcie

7.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
Slovenskej republiky.

8.

Túto zmluvu možno meniť alebo dopíňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
osobitných písomných dodatkov.

9.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania
zmluvných strán.

sa zaväzuje

doručiť

vyúčtovanie

všetky zmeny, ktoré sa v rámci

nákladov do 15 dní odo dňa uskutočnenia

ustanoveniami právneho poriadku

oprávnenými zástupcami obidvoch

10. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
Predbežná finančná

kontrola v zmysle § 9 zákona

Č.

502/2001 z.z. a násl. zmien a dopl:

l. Finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, inými rozhodnutiami
HC o hospodárení a zmluvami uzatvorenými organizáciou:
Dátum: 8.7.2011
2. Finančná operácia je v súlade s rozpočtom aktivity/činnosti/réžie
číslo: 3464
v rámci zdroja: 45·

HC:
Dátum: 8.7.2011

3. Zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú

operáciu vykonať:

Podpis:~

PodPis:.Ni

~

