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Zmluva o tanečnom programe
Článok 1 - Zmluvné strany
Agentúra:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
lďalej len agentúra!

/

BD-production, s. r. o.
M. R.Štefánika 1152/26
92601 Sereď
Miroslav Žilka - konateľ
48049 115
212 OO 37 898
Slovenská sporiteľňa
5068374327/0900
SK34 0900 0000 0050 6837 4327

a
ODBERATEĽ:
Názov:
Adresa:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova ul. č. 329, 92521 Sládkovičovo

Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Ing. Anton Szabó
00306177
2021006746

lďalej len odberateľl
uzatvorili túto zmluvu.

Článok 2 ~ Predmet zmluvy
Názov programu:
Dátum:
Čas:
Miesto:

Tanečný program skupiny Old School Brothers
24.6.2017
20:30 hod.
Sládkovičovské kultúrne dni,
Námestie pred TI Inovatech, Sládkovičovo
Dížka trvania programu 60 min.

Článok 3 - Cena plnenia
Cena za tanečný program je stanovená dohodou vo výške 1200 Eur. , slovom tisícdvesto Eur.
Cena je vrátane DPH a vrátane cestovných nákladov.
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Článok 4 - Povinnosti zmluvných strán
/

1. Agentúra zabezpečí, aby tanečníci boli pripravení na mieste konania akcie minimálne
45
minút pred plánovaným začiatkom programu. Je nevyhnutné zabezpečiť
prítomnosť personálu zo strany odberateľa, aby sa mohla uskutočniť prípadná zvuková
skúška. Tiež odberateľ zabezpečí parkovanie pre 3 osobné autá.
2. Odberateľ zabezpečí vyhovujúci priestor (čistý, cca 6 x 5 metra), na realizáciu
umeleckých výkonov, zabezpečí kvalitné osvetlenie a ozvučenie celého priestoru
vrátane 2 x bezkáblový mikrofón, pričom umelci prinesú podkladovú hudbu na USB
kľúči vo formáte MP3.
3. Všetky "hlásenia" o pripravovanej akcii (mesto, SOZA, zdravotná služba, ....) rieši
odberateľ na vlastné náklady.
4. Odberateľ zabezpečí samostatnú šatňu pre 10 ľudí, občerstvenie (po programe) pre
uvedený počet ľudí, nealko nápoje, ďalej bezpečnosť všetkých účinkujúcich a ich
sprievodných osôb, ako aj nerušený priebeh prípravy a samotného programu. Taktiež
človeka, ktorý zabezpečí nevyhnutú operatívu priamo na mieste (šatňa, zvuk a pod.)
5. Agentúra môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade vyššej moci, teda napr. autonehoda,
živelná pohroma a pod., alebo v prípade ochorenia tanečníkov, ktoré by znemožnilo
uskutočniť tanečný program. Toto je potrebné v čo najkratšom čase zdokladovať
správou od ošetrujúceho lekára. V takom prípade sa dohodne náhradný termín. Ak
k dohode nepríde, agentúra vráti odberateľovi zálohu, ak bola už vyplatená.
6. Ak odberateľ zruší zmluvu o tanečnom programe najneskôr:
a) 3 týždne pred akciou - odberateľ je povinný vyplatiť agentúre 50 % z dohodnutého
honoráru.
.
b) v deň konania programu - odberateľ je povinný vyplatiť agentúre 50 %
z dohodnutého honoráru.

Článok 6 - Záverečné ustanovenia
1) Zmluvu je možné meniť a doplňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.
2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom výtlačku.
3) Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4) Súhlas obidvoch strán s obsahom zmluvy je vyjadrený v jej podpísaní. Obidve strany sú si
vedomé zodpovednosti, ktorá im zo zmluvy vyplýva.
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V Seredi, dňa ..$..f..~./:
..

V Sládkovičove, dňa 25.1.2017

\
Agentúra

za odberateľa

