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Dohoda o sprostredkovaní vystúpenia
Č.

DoSV 1/2/2012

Objednávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
kont. osoba vo
veciach vystúpenia:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Mesto Ilava
Mierové nám. 16/31,01901 Ilava
Ing. Štefan Daško, primátor

Dodávateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
tel. kontakt:
IČO.:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Agentúra RND, s.r.o.
Škultétyho 5,831 04 Bratislava
Mgr. Ladislav Hubáček
0905491 666
35717076
2020228419

Mgr. Miroslav Toman
317331
2020610911

Dôverné údaje

Dôverné údaje

Čl. I
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je sprostredkovanie vystúpenia pre objednávateľa.
vystúpenie:
Predstavenie - Niekto to rád slovenské

Ide o nasledovné

2. Vystúpenie špecifikované v čl. I bod 1 tejto dohody sa uskutoční
o 19 hod. v sále Domu kultúry Ilava.

dňa 16.03.2012

Čl. II.
Cena
1. Cena za vystúpenie špecifikované v čl. I bod 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 3000,EUR. V cene je zahrnutý autorský a herecký honorár a cestovné. Zmluvné strany sa
dohodli, že podiel na predaných vstupenkách, ktorý bude presahovať sumu 3000 EUR sa
rozdelí medzi objednávateľa a dodávateľa nasledovne - objednávateľ 50% z podielu
a dodávateľ 50% z podielu. Cena vstupenky je 10 EUR.
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Čl. III.
Fakturácia
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu uvedenú v čl. II. bod
uskutočnení vystúpenia na základe faktúry vystavenej dodávate1'om.

tejto dohody po

2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre účely vystúpenia nasledujúce podmienky:
• Čisté, suché a dostatočne osvetlené pódium o rozmeroch 11 x 8 m. Pre zvukára
stôl vedľa hľadiska.
• Prívod elektrického prúdu 1 x 220 V116A.
• Zabezpečiť bezproblémový prístup autobusu k priestoru vykladania kulís,
kostýmov a rekvizít.
• Sprístupniť javisko 3 hod. pred začiatkom predstavenia a zabezpečiť prítomnosť
zástupcu objednávateľa a elektrikára 3 hod. pred vystúpením.
• 3 pomocníci na nosenie aparatúry 3 hod. pred začiatkom a po vystúpení.
• 2 šatne a javisko s minimálnou teplotou 20° C , v blízkosti sociálne zariadenie,
uteráky, mydlo, toaletný papier, zrkadlo, vešiaky, minerálna voda, čaj, káva.
• Parkovanie 1 motorového vozidla a autobusu.
• Objednávateľ zabezpečí, že bez súhlasu umelcov nebudú uskutočňované žiadne
obrazové a zvukové záznamy počas predstavenia.
3. Umelci sú povinní dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby boli schopní začať
vystúpenie v dohodnutom čase. Všetky literárne a hudobné diela použité pri vystúpení
podliehajú autorskej ochrane a honorárom v zmysle autorského zákona, pričom tieto
honoráre hradí dodávateľ.
Čl. V
Podmienky zrušenia vystúpenia
1.

Ak vznikne vazna a nepredvídateľná udalosť na strane umelcov, ako je (vážne
ochorenie, smrť umelca, dopravná nehoda, atď.), dodávateľ je oprávnený od zmluvy
odstúpiť a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek náhradu za podmienky, že objednávateľ
bude ihneď informovaný.

2. Ak bude predstavenie znemožnené v dôsledku nepredvídanej udalosti, ktorá leží mimo
zmluvných strán (napr. prírodná katastrofa), majú zmluvné strany právo odstúpiť od
zmluvy bez akýchkoľvek nárokov a to po preukázanom oznámení a udalosti.
3. Ak sa neuskutoční vystúpenie vinou objednávateľa z akéhokoľvek dôvodu mimo dôvodov
uvedených v čl. V bod 2 tejto dohody, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky
preukázateľne vynaložené náklady v súvislosti s vystúpením do troch pracovných dní odo
dňa dohodnutého termínu vystúpenia.
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4. Ak sa neuskutoční vystúpenie vinou dodávateľa z akéhokoľvek dôvodu mimo dôvodov
uvedených v čl. V bodoch 1 a 2 tejto dohody, je povinný uhradiť objednávateľovi všetky
preukázateľne vynaložené náklady v súvislosti s vystúpením do troch pracovných dní odo
dňa dohodnutého termínu vystúpenia.
5. Zmluvné strany sa dohodli v prípade, ak nebude 1 deň pred plánovaným vystúpením
predaných aspoň 300 ks vstupeniek na zrušení vystúpenia bez nároku na náhradu
akejkoľvek škody týmto vzniknutej objednávateľovi
alebo dodávateľovi. Zrušiť
predstavenie podľa tohto bodu je oprávnený objednávateľ, o čom bude dodávateľ
informovaný telefonicky na tel. číslo uvedené v záhlaví tejto zmluvy a následne písomne.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach,
dodávateľ.

z ktorých 2 obdrží objednávateľ a jednu

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu objednávateľom a dodávateľom.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle,
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Ilave, dňa 18. januára 2012

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

.«;:.1.:

2012

Za dodávateľa:

AGEN'lU~:!o'j •.;;N:íJ s.r,c.
Škultétyho
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..................................

Mgr. Ladislav H báček
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