
Základná škola
-1- v LÚČKACH

Dúš!o dňa C ĺ /o, Zo /7

Zmluva o realizácii koncert Číslo •

Agentúra:
Názov:

Adresa:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

/ďalej len agentúra/

a

Objednávateľ:
Názov:
Adresa:

Vybavené :

Článok 1 - Zmluvné strany

BD-production, s. r. o.
M. R.Štefánika 1152/26
926 01 Sereď

Miroslav Žilka - konateľ
48 049 115

212 00 37 898

Slovenská sporiteľňa

5068374327/0900

SK34 0900 0000 0050 6837 4327

Základná škola s materskou školou
Lúčky 521, 034 82 Lúčky

Zastúpený: PaedDr. Martina Gejdošová

IČO: 504 71 627

DIČ: 212 0333 083

/ďalej len objednávateľ/

uzatvorili túto zmluvu.

Článok 2 - Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok agentúry zabezpečiť a zrealizovať pre objednávateľa
motivačný koncert, čomu zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť agentúre za
zabezpečenie tohto koncertu odmenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Názov akcie:
Dátum:

Čas:

Miesto:

Dĺžka trvania:

„Objav v sebe talent”
17.10. 2017

8:00 hod.

Telocvičňa - zš Lúčky

60 min.

Článok 3 - Cena plnenia

Cena (odmena) za koncert je stanovená dohodou vo výške 242C. polovica sumy bude
vyplatená formou kultúrnych poukazov a druhá polovica hotovosťou po koncerte. Ak by
objednávateľ kultúrnymi poukazmi nedisponoval, je možné celkovú sumu, alebo jej časť
(chýbajúce poukazy) vyplatiť v hotovosti na základe vystavenej faktúry, alebo prevodom na
účet agentúry.
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Článok 4 - Povinnosti zmluvných strán

1. Agentúra bude pripravená na mieste konania akcie minimálne 45 minút pred začiatkom

koncertu.

2. Objednávateľ zabezpečí priestory na zrealizovanie programu v budove školy. Zabezpečí

prístup k elektrine, jeden stôl a stoličku, ako aj sedenie pre žiakov (lavičky, žinenky),

ktoré sa uložia po príchode agentúry na miesto.

3. Objednávateľ zodpovedá za dodržanie hygienických, bezpečnostných a požiarnych

predpisov v mieste konania akcie a všetky prípadné „hlásenia” o pripravovanej akcii

(mesto, SOZA, zdravotná služba, ....) rieši Objednávateľ sám na vlastné náklady.

4. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť (písomnou formou), ak sa rozhodne

pre zrušenie koncertu. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť agentúre

kompenzáciu vo výške 50,00% ceny plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy, pokiaľ sa

nedohodne náhradný termín koncertu. Ak tak urobí (zruší koncert) v deň konania

koncertu (aj kvôli nepriaznivému počasiu) — objednávateľ je povinný vyplatiť agentúre

100 % z dohodnutej ceny plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy.

5. Agentúra môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ nedodrží svoje povinnosti, pričom

jej nárok na odmenu agentúre podľa čl. 3 tejto zmluvy nezaniká.

6. Obe strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy bez kompenzácie voči druhej strane iba

v prípade vyššej moci, teda napr. autonehoda, živelná pohroma a pod., alebo v prípade

ochorenia umelca, ktoré by znemožnilo uskutočniť koncert. Toto je agentúra povinná

v čo najkratšom čase zdokladovať správou od ošetrujúceho lekára. V takom prípade sa

dohodne náhradný termín koncertu.

Clánok 5 - 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.

(2 41V Seredi, dňa

BD-production 
M.R. Štefánika 1152/26 926 

s.r.o.
01 Sereď

ICO: 48 049 115 DIČ: 2120037898

Agentúra

Ž (Íčz»ct)
dňa

40. n.

ákladná škola
aterskou školou

I Lúčky 521

Obj ednávateľ


