
ZMLUVA O DIELO

l.
Zmluvné strany

Názov : Mesto Žarnovica
Sídlo : Nám. SNP c. 33, 966 81 Žarnovica
ICO : 00321117
DIC :2021111543

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobocka Žiar nad Hronom
Císlo úctu : 14824422/0200

Zastúpené : Kamilom Dankom, primátorom mesta
(dalej len "objednávatel"')

a

Názov
Sídlo
ICO
DIC

Bankové spojenie
Císlo úctu

Zastúpená
(dalej len ;,dodávatel"')

: 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o.
: Zvolenská cesta 4293/61,97405 Banská Bystrica
: 45575428
: 2023041548

: VÚB, a.s., pobocka Revúca
: 2768087755/0200

: Františkom Ribovicom, štatutárnym orgánom

. II.
"'_''c' ~~~,' '--:----- c-~'"_·~~".-·~ -~--'------:>---~~re-dmer(Dielof---·'

Koncertné vystúpenie skupiny METALINDA v mestskom športovom areáli v Žarnovici,
dna 15. júla 2011 o 19.00 hod., (vytvorenie umeleckého diela v zmysle autorského zákona - tvorivá
cinnost). Autor sa zaväzuje, vytvorit a realizovat dielo v dohodnutom termíne v rozsahu minimálne
80 minút a kvalite podla požiadaviek.

III.
Odmena za použitie diela

Objednávatel dodávatelovi uhradí za úcinkovanie skupiny METALINDA na v clánku II.
uvedenom podujatí vopred dohodnutú sumu vo výške 1.700,- eur (slovom jedentisícsedemsto eur),
v ktorej je zahrnutá aj doprava, formou platby na úcet na základe vystavenej faktúry v den
vystúpenia. Faktúra bude odovzdaná pred vystúpením objednávatelovi, s dobou splatnosti 7 dní.

IV.

Práva a povinnosti z~luvných strán
1. Objednávatel sa zaväzuje, že:
~ zabezpecí zvukovú aparatúru podla požiadaviek dodávatela s min. výkonom 2x6000W 16

mikrofónov, 6 monitorov 2 cesty (zvukár podrobnosti vopred dohodne s Petrom Baloghom,
manažéromskupiny.METALINDA) na c. mob. 0903387821; ktorý je oprávnený konat za
dodávatela), , zastrešené pódium

~ zabezpecí pádiové efektové svetlá
~ u~o~í všetky dostupné opatrenia smerujúce k Úspešnej realizácii vystúpenia
;~ .zabezpecí usporiadatelskú službu, ktorá zamedzí prístup divákom ha pódium
~ dodržat záväzné predpisy OBP a PO, platné normy a za ich dodržanie preberá

zodpovednost
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~ ochranu vozidiel (aj osobných), ktorými sa' úcinkujúci dovezú na vystúpenie pred možným
poškodením

~ zabezpecit šatnu, ktorá bude zabezpecená proti vykradnutiu
~ rozmiestnit propa,gacné plagáty najmenej 10 dní pred vystúpením
~ splnit ohlasovaciu povinnost vyplývajúcu voci SOZA
~ na vlastné náklady zabezpecit obcerstvenie pre clenov skupiny v celkovej hodnote do 20,

eur

~ v prípade odrieknutia vystúpenia zo strany objednávatelaje tento povinný uhradit:
20% z dohodnutej ceny za vystúpenie pri odrieknutí viac ako 14 dní pred dátumom
vystúpenia
50% z dohodnutej ceny za vystúpenie pri odrieknutí menej ako 14 dní a viac ako 7 dní pred
dátumom vystúpenia
100% z dohodnutej ceny za vystúpenie pri odrieknutí menej ako 7 dní pred dátumom
vystúpenia

~ v prípade meškania s úhradou dohodnutej ceny za vystúpenie zaplatit penále z oneskorenia
vo výške 0,5% z dohodnutej ceny programu za každý den oneskorenia

2. Objednávatel má právo odstúpit od zmluvy a nebudú voci nemu uplatnené žiadne sankcie
pre objektívne príciny, ako sú: živelná pohroma, epidémia a pod.

3. Dodávatel sa zaväzuje splnit predmet zmluvy riadne a vcas a na svoju zodpovednost.

4. Dodávatel má právo odstúpit od zmluvy a nebudú voci nemu uplatnené žiadne sankcie pre
objektívne príciny, ako sú: choroba, úraz, nehoda, hospitalizácia, úmrtie, živelná pohroma
a iné objektívne príciny, ktoré akémukolvek clenovi úcinkujúcej skupiny nedovolia dodržat
ustanovenie tejto zmluvy.

v.
Všeobecné podmienky

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dalej vyhlasujú, že si túto
zmluvu riadne precítali, že porozumeli jej obsahu na znak coho ju vlastnorucne podpisujú.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné menit len písomnou formou, a to na
základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3. Táto zmluva nadobúda platnost diiom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je
úcinná dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, pricom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom.

V ŽarnovicLdna~2.8.06.2011
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