Zmluva o dielo č. 1
uzatvorená v zmysle § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších
predpisov
Názov: Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
so sídlom: Hurbanovo námestie č. 19/41, 972 01 BOJNICE
zastúpené riaditeľkou : Ing. Emíliou Belianskou
IČO : 42024960 * DIČ 2022471330 * IČ DPH : SK 2022471330
bankové spojenie : SLSP a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu :
a
ÚČINKUJÚCIM SÚBOROM
Názov súboru: Hudobná skupina TRIOS
Zastúpená: Jozefom Palicom
číslo OP:
Trvale bytom:
takto:
I.
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia resp. zabezpečenie programu za týchto všeobecných
podmienok:
a) miesto konania: kongresová sála KC Bojnice
b) termín konania : sobota 25. februára 2016 o 19.30 h
c) názov podujatia, programu: FAŠIANGOVÁ MAŠKARNÁ ZÁBAVA
d) druh - typ programu: spoločenské stretnutie
II.
Zmluvné strany si ďalej dohodli organizačné a technické podmienky uskutočnenia programu, resp.
vystúpenia: účinkujúci súbor zabezpečí vystúpenie hudobnej produkcie podľa dohody vrátane vlastnej
aparatúry, ozvučenia a dovozu na miesto konania.
Usporiadateľ zabezpečí propagáciu a povinnosti vyplývajúce z autorského zákona voči SOZA – Licenčnú
zmluvu a uhradí poplatky SOZA na základe predloženej faktúry.
V prípade, že sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane usporiadateľa alebo účinkujúceho, sú si títo
povinný uhradiť preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia.
Výnimku tvorí len objektívna okolnosť na jednej, či druhej strane (živelná pohroma, epidémia, úraz, havária,
choroba, atď.), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti za spôsobenú škodu. Takúto okolnosť je však
jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.
III.
Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty - cene za uskutočnené vystúpenie a túto stanovili v zmysle
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou na: 400,00 € (slovom štyristo eur), ktoré
budú vyplatené v hotovosti po skončení zábavy.
Náležitosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa dane z príjmu si zabezpečuje
účinkujúci.

V Bojniciach dňa 13.2.2017

Za súbor :

Za usporiadateľa :

