ZMLUVA o hudobnej produkcii
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ: Obec Dolná Seč , Dolná Seč 22 , 93531
Zastúpená: Zdenka Furdová - starostka
IČO 00306894
DIČ 2021218628
Bank.spoj. Prima Banka SK83 5600 0000 0071 1006 6002
Zhotoviteľ: Hudobná skupina „DYNASTIA“ www.dynastiamusic.sk
Zastúpená: Miloš Bielik,
ČOP :
Bank.spoj. :
I.Predmet zmluvy
Na základe objednávky je predmetom zmluvy vystúpenie:
Hudobná produkcia skupiny „DYNASTIA“
Dňa 2.7.2022 od 19h do 20h
II. Cena a platobné podmienky
Cena za produkciu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
Cena za produkciu je 300.-€ slovom -tristoeurvčítane dopravy a ostatných nákladov spojených s účinkovaním.
Platba sa uskutoční hotovosťou – prevodom po ukončení produkcie.
Zálohová platba: 0.V prípade omeškania platby má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5%
Z istiny za každý začatý deň omeškania objednávateľa.
III. Doba plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na termín 2.7.2022
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Objednávateľ zabezpečí napojenie sa na zvukovú aparatúru podľa dodaných
technických podmienok. Šatňu so zrkadlom na prezlečenie. Vjazd a parkovanie
vozidiel účinkujúcich v priestoroch zázemia vystúpenia. Zodpovedajúce osvetlenie
charakteru podujatia.

2.Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá zmluvné
záväzky, ktoré by mu bránili v uskutočnení výkonu podľa tejto zmluvy, že zabezpečí
s odbornou starostlivosťou bezporuchové uskutočnenie výkonu plnenie v predmete
zmluvy .
3.Zhotoviteľ.sa súčasne zaväzuje, že neuzavrie po podpísaní tejto zmluvy ďalšie
záväzky na už zmluvne dohodnutý termín pre ďalšieho možného odberateľa , ktoré
by mohli ohroziť uskutočnenie výkonu.
4.Objednávateľ je zodpovedný za všetky škody a ich následky, ktoré vznikli
v dôsledku nedodržania predpisov o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia,
požiarnych predpisov, či ostatných všeobecne záväzných predpisov na úseku
ochrany zdravia a majetku.
5.Ak dôjde k znemožneniu realizácie predmetu plnenia zmluvy v dôsledku
nepredvídaných udalostí, ktoré sú mimo zmluvných strán má ktorákoľvek zmluvná
strana právo od zmluvy odstúpiť. Odstupujúca strana je pritom povinná existenciu
uvedených skutočností preukázať druhej zmluvnej strane .V takomto prípade žiadna
zo zmluvných strán nezodpovedá za vzniknutú škodu. Za takéto skutočnosti sa
považuje aj závažné ochorenie, úraz, autonehoda, prírodná katastrofa, epidémia,
úradný zákaz, úmrtie člena rodiny.
V. Všeobecné podmienky
1.Táto zmluva nadobúda platnosť a je účinná ako náhle ju podpíšu obidve zmluvné
strany. Zmeny, alebo doplnky možno realizovať výlučne písomnou formou na
základe obojstrannej dohody.
2.Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou . Ak nedôjde dohode, budú spory
rozhodnuté v súdnom konaní.
3. Táto zmluva je vytvorená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom výtlačku.
V Dolná Seč

dňa 15.6.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ /v zast.M.Bielik/

