ZMLUVA
Č. 080717
o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu, prenájmu priestorov s pohostením, uzatvorená
nižšie uvedeného dňa a roku a v zmysle ustanovení zák. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov § 43
až 51.
Zmluvné strany:
Agentúra:
Umelecká agentúra O.W.-Mušie, s. r. o. tel:0905 345 135,
agentura@ottoclub.sk // www.ottoweiter.sk
Kuchyňa 298, 900 52 Kuchyňa
IČO: 35920530
DIČ: 2021956893
Bankové spojenie: Tatrabanka
č.účtu: IBAN-SK5511000000002626860685
/ďalej len agentúra/
a
Organizátorom:
Obec Dolná Seč- starosta - Eugen Čomák
935 31 Dolná Seč 22
IČO: 00306894
DIČ:2021218628

poštová adresa:
O.W.-MUSIC
Terchovská 252/90
900 28 Zálesie

/ďalej len organizátor/
Článok 1.
Predmet zmluvy
a/ sprostredkovanie - podanie hudobnej produkcie a to vo forme hosťovanie cca 45- 60 min. Umeleckou
agentúrou O.W.-Mušie, s.r.o. -a umelcami Otto Weiter + Andrea Fischer
v programe: „Obecná slávnosť pri príležitosti 70. výročia presídlenia."
Článok 2.
Termín a miesto výkonu produkcie
Miesto výkonu produkcie: futbalové ihrisko v Dolnej Seči
Termín a čas: 8.7.2017, vystúpenie o 16:00 hod.

Článok 3.
Zmluvná cena
V zmysle ustanovení zák č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom znení č. 68/2005
Z.z. „O cenách" bola cena stanovená dohodou oboch zmluvných strán a táto cena obsahuje všetky náklady
spojené s výkonom produkcie, resp. dojednanej akcie podľa čl. 1. tejto zmluvy.
Dojednaná cena tvorí:
a/Náklady na prepravu umelcov a aparatúry v motor, vozidle vo výške á 0.37 / I km.
Cena bola stanovená dohodou na 100,00 €
b/ Odmena umelcov za jedno vystúpenie spolu vo výške: 1400,00 €
spolu: 1500,00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že dojednaná výsledná cena bude splatná V DEŇ KONANIA akcie v hotovosti
k rukám štatutárneho zástupcu p. Otta Weitera.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odrieknutia realizácie programu alebo akcie v zmysle tejto zmluvy 1
mesiac pred jej dojednaným termínom organizátor uhradí agentúre sumu rovnajúcu sa 50% dojednanej
zmluvnej ceny. V prípade, že odrieknutie zo strany organizátora bude vykonané 14 dní pred dojednaným
termínom akcie, organizátor uhradí agentúre 75% zmluvnej ceny. V prípade, že odrieknutie sa uskutoční
v lehote 14 dní a menej pred termínom akcie, organizátor uhradí agentúre plnú výšku dojednanej zmluvnej
ceny.V prípade,že sa umelec svojvoľne nedostaví,hradí agentúra usporiadateľovi reálne a preukázateľne
vynaložené náklady na zaistenie produkcie.
Organizátor berie na vedomie, že plnenie tohto článku zmluvy je vymožiteľné súdnou cestou a jedná sa
o zmluvnú pokutu podľa ust. § 299 a nasl. Zák. č. 40/64 Zb. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
v platnom znení.
Článok 4.
Technické podmienky
Organizátor sa pre priebeh akcie zaväzuje zabezpečiť:
- sprístupniť priestory, v ktorých sa má akcia konať 1 hod. pred vlastným výstupom umelcov.
- zabezpečí profesionálny zvukový aparát, 2x mikrofón (najlepšie „hand") - mixpult s dozvukom „echo
alebo halí", zvukára na púšťanie hudobných podkladov, ktoré umelec prinesie na nosičoch
CD, USB, alebo SD karty.
- zabezpečí 1-2 pomocné sily - na predaj CD albumu a DVD pred vystúpením a počas autogramiády
- zabezpečí čistú, kvôli osobným veciam uzamykateľnú, primerane vykúrenú šatňu , alebo izbu so
zrkadlom, čistým uterákom a vešiakom na kostýmy + prístup na toaletu
- zabezpečí pitný režim pre účinkujúcich /káva, 100 % juice, minerálka,/ a občerstvenie /chlebíčky,
obložená misa alebo iné ľahké jedlo/
- organizátor má povinnosť ohlásiť a zaplatiť produkciu ochrannému zväzu
SOZA v zmysle platných predpisov
- organizátor na vlastné náklady zabezpečí primerané ubytovanie na štandardnej úrovni pre
účinkujúcich - nieje potrebné
V prípade, že organizátor má záujem rozšíriť program o ďalšie umelecké osobnosti alebo skupiny, agentúra
akceptuje túto požiadavku a zaistí túto požiadavku v rámci jej možností, pričom honorár ako i iné náklady
spojené s ich produkciou nie sú zahrnuté v tejto zmluve a budú tvoriť samostatnú dohodu:
Dohodnutí hostia: ///
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Článok 5.
Záverečné ustanovenia
Ak bude plnenie tejto zmluvy znemožnené v dôsledku nepredvídanej či neodvrátiteľnej živelnej
pohrome alebo udalosti ako napr. choroba, úmrtie, atď., zmluvné strany majú možnosť odstúpenia
od tejto zmluvy po vzájomnej dohode. Zaväzujú sa o tejto skutočnosti neodkladne informovať
druhú stranu, pričom zmluvné strany si nebudú voči sebe uplatňovať žiadne plnenie ani finančné
vyrovnanie prípadnej vzniknutej škody.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme dodatku k tejto
zmluve s podpisom oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu jeden.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán.Jednu
potvrdenú zmluvu prosíme poslať na poštovú adresu agentúry, (hore na pravej strane zmluvy)
alebo, v prípade, že máte podpisové právo, tak poslať priamo mailom našej agentúre.

Dňa: 8.2.2017
Pavlíčková Mária
Za agentúru O.W.-MusiC/S.r.o.
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