ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Štefan Dibdiak
Charkovská 7/30,036 01 Martin
Slovenská republika - Slovakia
IČO : 33581096
DIČ :1020492308
E-mail: eufory@eufory.sk

Neplatca DPH
Zastúpené: Štefan Dibdiak
(ďalej len „EU FO R Y“)

A

Obec Zázrivá
Stred 4 0 9 ,0 2 7 05 Zázrivá
Slovenská republika - Slovakia
IČO :00315010
E-mail: obeczazriva@stonline.sk

Zastúpená: J u d r . Matúš Mnich
(ďalej len „ O bjednávateľ')

Výklad pojmov
1.

2.
3.

Výkonný umelec: EUFORY
Vystúpenie výkonného umelca: vykonanie umeleckého výkonu spočívajúce v predvedení hudobných diel
spevom prípadne aj hrou na hudobné nástroje a to sólo, alebo s hudobným doprovodom-kapelou
Akcia: firemný večierok, festival, samostatný koncert prípadne iné podujatie, na ktorom má výkonný umelec
vystúpiť sám, prípadne s kapelou.

Článok I.
Predmet zmluvy
1.
2.

Touto zmluvou sa spoločnosť EUFORY zaväzuje za podmienok v nej dohodnutých zabezpečiť vystúpenie
výkonného umelca/výkonného umelca s kapelou na akcii, ktorej usporiadateľom je Objednávateľ.
Objednávateľ sa za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaväzuje uhradiť spoločnosti EUFORY za
zabezpečenie vystúpenia výkonného umelca s kapelou podľa odseku 1 tohto článku odmenu.

Článok II.
Čas a miesto vystúpenia výkonného umelca
1. Dátum a čas vystúpenia: dňa 20.07.2019 / medzi 20:00 - 23:00 hod , zvuková skúška cca 20 min pred
2.
3.
4.

vystúpením - hrací čas bude upresnený meilom mesiac pred dátumom vystúpenia.
Miesto vystúpenia a názov podujatia: Zázrivské dni 2019 - Zázrivá .
Doba trvania zvukovej skúšky: max 20 minút, ak budú dodržané technické podmienky.
Dĺžka trvania koncertu: 60 minút

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
-

Spoločnosť EUFORY je povinná:
zabezpečiť vystúpenie výkonného umelca podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve,
zabezpečiť dodržiavanie časových harmonogramov skúšok podľa pokynov organizátora podujatia,
v prípade nepredvídaných okolností (nehoda, choroba, úmrtie v rodine atď.) na strane výkonného umelca
a kapely predložiť Objednávateľovi potvrdenie prípadne iný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť. Dané
vystúpenie bude následne Objednávateľom úplne zrušené alebo presunuté na iný vzájomne dohodnutý
termín s tých, že zmluvným stranách v takomto prípade nevznikajú navzájom žiadne nároky okrem tých, ktoré
budú následne dohodnuté.
V prípade audiovizuálnych zostrihov z umeleckého výkonu interpréta, spoločnosť EUFORY udelí písomný
súhlas a určí konkrétne 2 skladby z playlistu, ktoré môže Objednávateľ použiť pre svoje interné potreby, (tieto
záznamy podliehajú Autorskému zákonu).
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2.
-

-

-
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Objednávateľ je povinný:
na vlastné náklady zabezpečiť primerané podmienky pre vystúpenie: šatňa, občerstvenie - v dostatočnom
rozsahu {studená misa, príp. obložené chlebíky, neperlivá minerálka),
uhradiť odmenu podľa článku IV. Zmluvy,
dodať časový harmonogram vystúpenia a skúšok v dostatočnom časovom predstihu a zabezpečiť technické
požiadavky, s ktorými bude objednávateľ včas oboznámený (stage plán a input list - príloha tejto zmluvyposielaný mailom).
v prípade nedodržania časového harmonogramu akcie zabezpečiť preskupenie účinkujúcich tak, aby bol
dodržaný časový plán vystúpenia EUFORY. Rozdiel v čase začatia vystúpenia je tolerovaný max v rozsahu
30 minút neskôr.
Objednávateľ je povinný vyžiadať písomný súhlas spoločnosti EUFORY pre tvorbu audiovizuálneho záznamu
z umeleckého výkonu,
objednávateľ týmto prehlasuje, že akcia nemá politický ani cirkevný charakter

Článok IV.
Odmena a Platobné podmienky
1. Za zabezpečenie vystúpenia výkonného umelca prináleží spoločnosti EUFORY odmena. Zmluvné strany sa
dohodli na výške odmeny v sume 550,- EUR (slovom: páťstopäťdesiat EUR). Ak je úhrada honoráru v inej
mene, použije sa na prepočet kurz príslušnej Národnej banky .
Úhrada honoráru prebehne na zaklade vystavenej faktúry a to do 7 dní po uskutočnení akcie - podlá článku
li ods. 1.
2. Nárok na Vi odmeny vzniká v prípade, ak Objednávateľ zruší akciu uvedenú v tejto Zmluve do 10 dní pred
jej dohodnutým konaním.
Článok V.
Dôsledky porušenia záväzkov
1.. V prípade nedodržania plne technického zabezpečenia ako aj pre nedodržanie časového hrmonogramu má
výkonný umelec právo nevykonať umelecký výkon a zároveň je Objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti
EUFORY zmluvnú pokutu vo výške 80 % z dohodnutej odmeny.
2. Vystúpením výkonného umelca nevznikajú Objednávateľovi žiadne iné nároky okrem tých, ktoré sú výslovne
dohodnuté v tejto Zmluve. Objednávateľ nemá súhlas na výkon žiadnych práv výkonného umelca spojených
s jeho vystúpením a tieto práva sú chránené Autorským zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi (napr. vytvorenie audiovizuálnych materiálov z koncertu umelca a i.).
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú bez odkladu oznámiť všetky zmeny, ktoré budú mať vplyv na plnenie predmetu
zmluvy.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah
založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
3. Táto zmluva bude predstavovať úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne Jej predmetu a nahrádza
všetky predchádzajúce ústne alebo písomné zmluvy, listy, vyhlásenia, prejavy vôle a záväzky.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých po jej podpise obdrží každá zmluvná
strana 1 vyhotovenie. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomnej dohody zmluvných
strán, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, a týmto dňom je pre zmluvné strany
právne záväzná. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili
určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v
predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

Obec Zázri

podpis

podpis
meno
dátum

Za EUFORY:

Judr Matúš Mních
: vZázrivej dňa 05.03.2019

meno

Štefan Dibdiak

dátum

v Martine , dňa 05.03.2019

Príloha k Zmluve : Stage Plaň + Input List - elektronickou formou

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab-wm#search/eu/FMfcgxwBVzptZLmwxbJfKFXMJGckdNq?projector=1&messagePartld=0.2
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