
ZMLUVA

I.

Zmluvné strany

ť

Názov: OBEC POPROC
v

Sídlo: Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským - starostom obce
v

ICO: 00 324 639
DIC: 2020746189

Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu: 0404770001/5600

Ako objeänávateľ

a

Názov: META MUSIC, s. r. o,
Zastúpená: Petrom Sámelom - konateľom
Sídlo: Jamnického 18, 841 05 Bratislava

v

ICO: 31370772
DRČ: 2020344260

Bankové spojenie: Ľudová banka, Bratislava
číslo účtu: 4000534705/3100

Ako dodávateľ

II.
Predmet / Dielo/

v

Hudobné vystúpenie skupiny METALINDA, v obci POPROČ mÍesto konania,
POPROČ, termín konania kultúmo-spoločenského podujatiaje dňa 07.09.2013 o 20:00 hod.
/cca SOmin. /vyťvorenie umeleckého diela v zmysle autorského zákona - tvorivá čixmosť/.
Autor sa zaväzuje, vytvoriť a realizovať dielo v dohodnutom termíne a kvalite podl'a
požiadaviek objednávateľa.

ffl.

Odmena za použitíe diela.
w

Obec POPROC, zaplatí dodávateľovi za úcinkovanie honorár na horeuvedenom
podujatí vopred dohodnutú sumu vo výške =1083,33Eur + DPH=216,67Eur. Spolu s DPH
=1300.-EUR (jedentisíctristo Eur) vrátane všetkých nákladov. Odmenaje splatná 3. Pracovný
deň po podaní umeleckého výkonu uvedeného vyššie v tejto zmluve bankovým prevodom
podľa fáktúry.
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TÁTO ZMLUVA JE PLATNY DANOVÝ DOKLAD !

IV
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Záväzky usporiadateľa.

Obec POPROČ zabezpečí:
- zvukovú aparatúm podľa požiadaviek dodávateľa s min. výkonom 2x6000W
16 mikrofonov,6 monitorov 2cesty, zvukár ďalšie podrobnosti dohovorí s P.Sámelom
na tel.0903404144, zastrešenie pódia

- podiové efektové svetlá
- v prípade nepriaznivého počasia zastrešenie alebo náhradný priestor pre

vystúpenie umelcov
- miesto pre autogramiadu a predaj suvenírov značky METALINDA
- vykoná všetky dostupné opatrenia smerujúce k úspešnej realizácii programu
- zabezpečí usporiadateľskú službu, ktorá zamedzí prístup divákom na pódium
- dodržať technické podmienky uvedené v článku V. tejto zmluvy a dodržať záväzné

predpisy OBP a PO, platné normy a za ich dodržanie preberá zodpovednosť
- zabezpečiť, aby bez predošlého súhlasu umelca (v písomnej forme) neboli vyhotovené

obrazové a zvukové záznamy (vrátane fotografovania) a prenosy, s výnimkou
prípadov povolených zákonom

- rozmiestniť propagačné plagáty najmenej 14 dní pred realizáciou programu
2. V prípade odrieknutia realizácie programu zo strany usporiadateľa je tento povinný

uhradiť:

a) 20% z dohodnutej ceny programu pri odrieknutí viac ako 14 dní pred dátumom
uskutočnenia predstavenia

b) 50% z dohodnutej ceny programu pri oá'ieknutí menej ako 14 dní a viac ako 7 dní
pred dátumom uskutočnenia predstavenia

c) 100% z dohodnutej ceny programu pri odrieknutí menej ako 7 dní pred dátumom
uskutočnenia predstavenia

V prípade meškania s úhradou dohodnutej ceny za koncert sk.Metalinda zaplatiť penále
z oneskorenia vo výške 0,5% z dohodnutej ceny programu za každý deň oneskorenia.

V.

Technické podmienky.
w

Obec POPROC, sa zaväzuje splniť nasledujúce technické požiadavky:
ochranu vozidiel (aj osobných), ktorými sa účinkujuci dostavia na predstavenie pred.

možným poškodením
prideliť šatňu, ktorá bude, zabezpečená proti vykradnutiu,..

VI.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve platia len v písomnej forme.

VII.

Všeobecné podmienky.
1. Táto zmluva nadobúda platnosť, akonáhle ju podpíšu obe zmluvné strany. Zmeny

a doplnky možno realizovať výlučne písomnou formou na základe obojstrannej dohody.
v

2. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, pre potreby Obec POPROC,-
1 ks a Meta Musíc, s.r.o. - 1 ks.
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