
08!C HAlle
08ECNY URAD HA' I<:

oo 13 f! .Vlj
SL

ZMLUVA O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIA
Uzatvorená zmysle § 269 a nasled. zákon. Č. 513/91 Zb

medzi

USPORIADATEĽOM: Názov: 9.~šc;:, /:t"'M.~ .
So sídlom: tJ!!":.. ..."li .., 9..f. U..fM.':-i.? .
Zastúpený: .I(/,II.p.J.t1ii'. í?~/;/"!Ý.~~ .
IČO: (i..).!«;.Q9.f bankové spojenie: ?8!r.:!" ~1N.+.1..~..~
Pobočka: h!l?f.~s~ Čís. účtu: ..~.w.nťt.~.().().r. .. ~'i.ť!!l

a
Účinkujúcim: Názov (meno a priezvisko) sk.COUNTRY LIMIT CLUB .

So sídlom (bytom): ad terasami 12/10,97101 PRlEVIDZA. .
Zastúpený: Stanislavom Granecom .
l O: 00623580 , Dlé: 2021127713 bankové spojenie: ..Tatrabanka a.s..
Pobočka: Prievidza čí. účtu: 2623541937/1100 .

Takto:
I.

Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenievystúpenia za nasledovných všeobecných
podmienok: ,",...I
a) Miesto konania: ~\-:\.~ ..
b) Čas konania (deň. hodina): 1.0..:.9..~: '2,pJI;t .
c) Názov podujatia, programu t1tt../.,;,.~.t;.<; ~I;;1.ť.~R{,T.I. ..
d) DÍžka vystúpenia ľf.Q..(1!y. .l.ťť.E'1:-? :(':'~~..,.1fii.".1 !.:{.:r..'!.,,~L ..
e) ďalšie dohodnuté podmienky: Usporiadatel' zabezpečí účinkujúcemuobčerstveniea pitný
~m .

ll.
Zmluvné strany si ďalej dohodli nasledovné technické podmienky vystúpenia: ..usporiadateľ
ozvučí hud. produkciu podl'a priloženého stage pianu

III.
l. Zmluvné trany sa dohodli na výške odplaty ceny za uskutočnenévystúpenie a túto

stano~1i v zmysle zákona Č. l 8/96 Zb. o cenách dohodou na 500........ € slovom:
..~AT ..<:;..~Q l;,..,>?~ .

2. Usporiadateľ uhradi dohodnutú cenu za vystúpenie, spolu s prípadnými ďal imi nákladmi
vyplývajúcimi z tejto zmluvy, v hotovosti po ukončení vystúpenia.

3. Ak sa dostane usporiadateľ s úhradou platieb podľa predošlého odseku do omeškania, uplatní voči

nemu účinkujúci úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deli omeškanía.

IV.
I. Usporiadateľ sa zaväzuje:
a) dodržat' všetky podmienky stanovené touto zm luvou,
b) v prípade nepriaznivého počasia v čase vystúpenia zabezpečit' (akje to možné) náhradné priestory

na vystúpenie,
c) prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dohodnúť so zástupcom účinkujúceho najmenej 7

dní vopred.
d) uhradiť poplatky SOZA. prípadne LITA, podľa platných predpisov.



2. Účinkujúci sa zaväzuje:
a) uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených touto zmluvou.
b) v prípade hromadnej akcie (festival, spoločný koncert atď.) poskytovať usporiadatel'ovi primeranú

súčinnosť (spoločné presuny, ubytovanie, generálne kúšky a pod.), za účelom dosiahnutia
úspe ného priebehu akcie.

V.
I. Ak usporiadateI' hrubo poruší podmienky dohodnuté touto zmluvou. je povinný uhradiť

účinkujúcemu bez zbytočného odkladu prellkázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou na
dohodnuté vystúpenie a taktiež 50 % dohodnutej ceny za vystúpenie.

2. Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane účinkujúceho, je tento povinný uhradiť

usporiadatel'ovi preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia a taktiež IO %
ušlého zisku usporiadatel'a zo vstupného.

3. Výnimku z oboch predošlých odsekov tvorí len objektivna okolnosť na jednej, či druhej strane
(živelná pohroma, epidémia, úraz. havária atď.), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti
za spôsobenú škodu.

VI.
I. Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len po dohode oboch strán v primeranej lehote pred časom

konania vystúpenia.
2. Vzťahy adresne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveníami zák.č. S13/91 Zb.
3. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch strán fonnou

písomného dodat~'U.

4. Zmluva a vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení
a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami.
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