Dohoda o vystúpení

č. 4 3 3 / 1 4 3 / 2 0 2 0

Usporiadateľ:
Sídlo:
v zastúpení:
kont. osoba vo
veciach vystúpenia:
IČO:
DIČ:

Mesto Ilava
Mierové nám. 16/31, O19 O1 Ilava
Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta
Anna Riecka ,
00317331
2020610911

OKO 2 s.r.o.
Účinkujúci:
Šafárikova 61/16 951 97 Žitavany
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Miroslav Kukla
v zastúpení:
47044527
IČO:
2023742556
DIČ:
Nie je platiteľ DPH
+421905643603
Telefón:
E-mail:

foto@videoparty.sk

Web:

www.videOpary.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN:

Čl. I
Predmet dohody
l.

Predmetom dohody je účinkovanie na podujatí, ktoré organizuje usporiadateľ. Ide
o nasledovné akciu :
OLDIS PÁRTY
2. Vystúpenie špecifikované v čl. I bod 1 tejto dohody sa uskutoční dňa 10.7.2020 v čase
od 22.00 hod. do 04.00 v Dome kultúry , ul.Farská 87/4, 019 01 Ilava.

Čl. II
Cena
l. Cena za účinkovanie špecifikované v čl. I bod 1 je stanovená dohodou zmluvných strán
vo výške 1 000,-€. Usporiadateľ zaplatí účinkujúcemu zálohu vo výške 300,- Eur ako
rezerváciu termínu, na základe faktúry vystavenej účinkujúcim pred termínom
uskutočnenia predmetu dohody. Sumu 700,- Eur uhradí usporiadateľ účinkujúcemu po
ukončení akcie, na základe vystavenej faktúry účinkujúceho.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Usporiadateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre riadne účinkovanie podľa platných
technických a bezpečnostných predpisov a noriem. Zaväzuje sa zabezpečiť občerstvenie.
2. Účinkujúci je povinný dostaviť sa na miesto akcie
v dohodnutom čase.

včas, aby bol schopný ju začať

Čl.IV
Podmienky zrušenia vystúpenia
l.

Ak vznikne vazna a nepredvídateľná udalosť na strane účinkujúceho, ako je vazne
ochorenie, smrť účinkujúceho, dopravná nehoda, atď., účinkujúci je oprávnený od dohody
odstúpiť a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek náhradu za podmienky, že usporiadateľ
bude ihneď informovaný.

2.

Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídanej udalosti, ktorá leží mimo
zmluvných strán (napr. prírodná katastrofa), majú zmluvné strany právo odstúpiť od dohody
bez akýchkoľvek nárokov a to po preukázanom oznámení o udalosti.

3. Ak sa neuskutoční vystúpenie vinou usporiadateľa z akéhokoľvek dôvodu mimo dôvodov
uvedených v čl. IV. bod 2 tejto dohody, je povinný uhradiť účinkujúcemu všetky
preukázateľne vynaložené náklady v súvislosti s vystúpením do troch pracovných dní odo
dňa dohodnutého termínu vystúpenia.
4. Ak sa neuskutoční vystúpenie vinou účinkujúceho z akéhokoľvek dôvodu mimo dôvodov
uvedených v čl. IV. bodoch 1 a 2 tejto dohody, je povinný uhradiť usporiadateľovi všetky
preukázateľne vynaložené náklady v súvislosti s vystúpením do troch pracovných dní odo
dňa dohodnutého termínu vystúpenia.

Čl. v.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží usporiadateľ a jedno
účinkujúci.
2. Túto dohodu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného
dodatku, ktorý bude vzájomne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Ilava.
4. 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
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Ilave, dňa 8.7.2020

V Ilave, dňa 8.7.2020

Za usporiadateľa:

Za účinkujúceho:

Ing. Viktor Wiedermann

Miroslav Kukla

