Z M L U V A o verejnej produkcii č.2/2016
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ :

Základná umelecká škola Josepha Haydna
Hlavná 1007/20
924 01 Galanta
zastúpená : Mgr. Ladislav Maťašovský, riaditeľ školy
IČO : 37836749
DIČ : 2021624000
Bankové spojenie : VÚB Galanta
číslo účtu : 1637663551/0200
IBAN :SK 65 0200 0000 0016 3766 3551

Poskytovateľ :

Miriam Rodriquez Brüllová
bytom : 811 06 Bratislava, Popolná 32
Dátum narodenia : 23.2.1979
Č. OP. : EZ 187373
Československá obchodná banka
SWIFT/BIC kod :CEKOSKBX
IBAN : SK 77 7500 0000 0040 0209 8089

II.
Predmet zmluvy

Účinkujú :

sólový gitarový recitál
19.ročník Galantské hudobné dni 2016
Miriam Rodriquez Brüllová

Miesto konania :
Termín :
Čas :

Evanjelický kostol Galanta
11.november 2016
o 18.00 hod.

Predmetom zmluvy je:

Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom organizovaní predmetného podujatia
s nasledovným rozdelením úloh :
Objednávateľ :
-

zabezpečí propagáciu podujatia
zabezpečí technické požiadavky, potrebné k realizácii podujatia
zabezpečí usporiadateľskú službu v počte 2 osoby.

Poskytovateľ :
-

predvedie umelecký výkon na patričnej umeleckej a spoločenskej úrovni

III.
Platobné podmienky
1/ Za riadne poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy má poskytovateľ nárok na odmenu
výške 400,- Eur / slovom :štyristo Eur /.
Odmena bude po realizácii podujatia poukázaná bankovým prevodom na účet poskytovateľa
IBAN : SK 77 7500 0000 0040 0209 8089

IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1./ Poskytovateľ je povinný poskytnúť dohodnuté plnenie riadne a včas. Za riadne
poskytnuté plnenie sa považuje plnenie v dohodnutom žánri a v kvalite obvyklej
pre príležitosť výkonu. Za včasné sa považuje plnenie v dohodnutom čase a dohodnutej
dĺžke trvania.
2./ Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade :
- neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom,
- choroby, úmrtia blízkej osoby a podobných prípadoch, kedy po ňom poskytnutie
plnenia nie je možné spravodlivo požadovať,
- vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela / napr. živelná pohroma apod. /
- bez udania dôvodu, najneskôr 21 dní pred realizáciou podujatia.

V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1./ Objednávateľ je povinný poskytnúť autorovi pri výkone potrebnú súčinnosť
najmä technického a organizačného charakteru.
2./ Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade :
- neposkytnutia potrebnej súčinnosti poskytovateľom,
- vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela / napr. živelná pohroma a pod. /,
- bez udania dôvodu, najneskôr 21 dní pred realizáciou podujatia, vtedy nevzniká
ani jednej zo zmluvných strán žiadne finančné plnenie.

VI.
Záverečné ustanovenia
1./ Neposkytnutím plnenia v dohodnutom čase sa zmluva ruší. Tým nie je dotknuté právo
objednávateľa a poskytovateľa na náhradu škody podľa ustanovení odst. IV. a V. tejto
zmluvy.
2./ Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo
s ňou súvisiace nie sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3./ Strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť zmiernou
cestou.

4./ Ako miestne príslušný súd pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy si strany zvolili
Okresný súd v Galante
5./ Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.
6./ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy vôle
prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
7./ Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s charakterom originálu.
V Galante dňa 4.11.2016

objednávateľ: ....podpísané..............................
poskytovateľ :podpísané.............
Mgr .Ladislav Maťašovský
Riaditeľ ZUŠ Josepha Haydna

Miriam Rodriquez Brüllová

