ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
uzavretá v zmysle § 269 a nasled. zákona č.513/91Zb

medzi
Objednávateľom:
Obec Zázrivá
Stred 409
027 05

a
Poskytovateľom:

HIDDEN PRODUCTION s.r.o.

IČO:50242971
DIČ:2120264465
Korešpondenčná adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:

Stred 392, 02354 Turzovka
Rudolf Zajac

SK1175000000004023141875

I.
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia hudobnej skupiny HRDZA na podujatí dňa 25.06.2016 v obci
Zázrivá, ktorého usporiadateľom je objednávateľ.
Miesto produkcie (GPS súradnice):
Čas príchodu umelcov: 19.30
Čas zvukovej skúšky: 20.00
Čas vystúpenia: 20.30
Dĺžka vystúpenia: 60 min
II. Odmena
Dohodnutý honorár za vystúpenie vrátane dopravy je 1200,- €. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť účinkujúcemu
dohodnutý honorár po realizácii vystúpenia prevodom na účet účinkujúceho na základe predloženej faktúry do 7 dní
odo dňa jej vystavenia.
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III. Povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili v podaní
výkonu, ku ktorému sa zaviazal.
Poskytovateľ je povinný uskutočniť svoje vystúpenie, ku ktorému sa zmluvne zaviazal, a to aj vtedy, ak bude
prekročený čas, uvedený v bode I.
Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch – ochorenie, úraz.
Existenciu dôvodov, oprávňujúcich odstúpiť od zmluvy musí účinkujúci ihneď pri ich vzniku oznámiť
objednávateľovi a hodnoverne preukázať.
IV. Povinnosti objednávateľa
Dodržať všetky podmienky stanovené touto zmluvou.
Zabezpečiť poskytovateľovi technické a svetelné podmienky podľa priložených technických požiadaviek
(stageplan), šatňu a malé občerstvenie pre osem osôb podľa svojich možností (teplé jedlo, minerálky, pivo).
Za uskutočnené vystúpenie zaplatiť dohodnutú odmenu podľa článku II.
Poskytovať poskytovateľovi súčinnosť tak, aby bol naplnený účel tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy všemožne propagovať akciu, termín a účasť kapely až do
termínu jej konania.
V. Spoločné ustanovenia
Nepriaznivé počasie, malý záujem o vstupenky a pod. nie sú dôvodom ku zrušeniu zmluvy.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží jedno jej vyhotovenie.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie do naplnenia účelu a cieľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i
rozsahu a dobrovoľne sa ich zaväzujú dodržiavať.

V Zázrivej , dňa 22.6.2016

Objednávateľ

V Turzovke , dňa 14.6.2016

Poskytovateľ

