ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ č. 24/2019

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mestská časť Košice – Barca
Sídlo: Abovská 32, 040 17 Košice – Barca
Zastúpená: Františkom Krištofom, starosta MČ Košice – Barca
IČO: 0069 10 03
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. IBAN SK05 5600 0000
0004 2770 2001

Účinkujúci:

Ján Kopčák

II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia
Na základe ustanovení tejto zmluvy o umeleckom vystúpení (ďalej len zmluvy) sa účinkujúci
zaväzuje zabezpečiť umelecké vystúpenie v spolupráci s kapelou Roman Vitkovský band,
v trvaní 1 hodiny, na akcii „Deň Barce“, dňa 31.8.2019 o 17.00 v miestnom parku v Barci.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť účinkujúcemu vyplatenie odmeny v zmysle č. IV. tejto zmluvy,
b) Zabezpečiť všetky technické podmienky pre úspešné a kvalitné vystúpenie,
c) Priestory na prípravu na koncert a občerstvenie.

2. Účinkujúci sa zaväzuje:

a) Uskutočniť umelecké vystúpenie podľa tejto zmluvy v rozsahu určenom
objednávateľom, absolvovať zvukovú skúšku.
b) Účinkujúci dáva súhlas na uskutočnenie zvukových a fotografických záberov
a súhlasí s ich zverejnením na webovom sídle Mestskej časti Košice – Barca
(www.barca.sk) a na sociálnej sieti Mestskej časti Košice – Barca (Facebook).
3. V prípade vyššej moci nevznikajú žiadnej zmluvnej strane nároky na náhradu škody.

IV.
Cena a platobné podmienky
1. Za vykonanie predmetu zmluvy určeného v čl. II. je dohodnutá odmena pre
účinkujúceho vo výške:
200,-€
2. Čiastka bude uhradená v hotovosti v deň koncertu po uskutočnení umeleckého
vystúpenia.
3. Cena je konečná a zahŕňa všetky nároky účinkujúceho.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je pre obe strany záväzná a nemožno od nej odstúpiť.
2. Objednávateľ na zabezpečenie, výkon a kontrolu plnenia tejto zmluvy v mieste
plnenia, ustanovuje ako poverenú osobu PhDr. Máriu Kmecovú, prednostku Mestskej
časti Košice – Barca.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zmluvná strana
obdrží jeden.
4. Akékoľvek zmeny alebo úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len po dohode
zmluvných strán.
5. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Ustanovenia tejto zmluvy majú pre zmluvné strany dôverný charakter a nebudú o nej
poskytovať žiadne informáciu s výnimkou zákonom stanovených situácií.
7. Obe zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, pričom táto zmluva je ich
slobodným vzájomným súhlasným prejavom vôle a obe zmluvné strany sa týmto
zaväzujú riadiť podľa všetkých práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

8. Objednávateľ berie na vedomie povinnosť dodávateľa zverejniť túto zmluvu podľa §
5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením
zmluvy platnej legislatívy.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mestskej časti Košice –
Barca, www.barca.sk.

V Košiciach, dňa 30.8.2019

V Košiciach, dňa 30.08.2019

-------------------------------------

-------------------------------------

za objednávateľa

za účinkujúceho

