Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny
HRDZA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

MESTO POLTÁR
Železničná 489/1
98701 Poltár
IČO: 00316342
DIČ:2021250968
tel./Fax: +421-047 430 84 23
e-mail: mesto(a)poltar.sk
web: www.poltar.sk

Dodávateľ:
v mene ktorého koná:
sídlo:
zapísaný:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakt:

HRDZA, s.r.o.
Mgr. Zuzana Gibarti Dancáková, konateľ
Pavlovičovo nám. 3857/6, 080 01 Prešov
v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 38919/P
52 590 861
2121083822
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK1611110000001584861000
Tel.: +421907555150, e-mail: gibarti@gibarti.sk, www.hrdza.sk

zvuková skúška: 20:40
koncert: 21:00, 60-90 minút
Peter Kalamár 0905642785
I. Predmet Zmluvy
Na základe tejto Zmluvy Dodávateľ zabezpečí hudobnú produkciu skupiny HRDZA (ďalej ako Účinkujúci), na akcii
usporiadanej Objednávateľom.
Názov akcie: Dni mesta
Dátum vystúpenia: 18.9.2021
Presná adresa miesta podujatia: Námestie osloboditeľov, Poltár
Začiatok hudobnej produkcie: 21:00
Čas príjazdu Účinkujúceho: 1 hodinu pred zvukovou skúškou
Čas zvukovej skúšky: 20:30 (min. 30 minút pre vystúpením, ak nie je určené inak)
Dĺžka vystúpenia: 60/75 minút plus prídavky
Mobilný kontakt na zvukového technika (+ meno): Peter Kalamár 0905642785
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Odmena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu tejto Zmluvy vo výške: 3000,- Eur prevodom na účet
na základe faktúry Dodávateľa do 14 dní od vystavenia faktúry.
V prípade omeškania platby bude Dodávateľ účtovať Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 5% za každý
začatý deň omeškania a to z celkovej sumy.
V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa sa tento zaväzuje uhradiť z dohodnutej odmeny:
•
odstúpenie viac ako 60 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej produkcie 50% z dohodnutej odmeny,
•
odstúpenie menej ako 30 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej produkcie 80% z odmeny,
•
odstúpenie menej ako 14 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej produkcie 100% z odmeny.
Dodávateľovi vznikne nárok na zaplatenie odmeny za vystúpenie aj v prípade, ak sa v dohodnutý čas dostaví na
miesto vystúpenia, bude pripravený na vystúpenie, avšak vystúpenie sa neuskutoční z dôvodov zrušenia
podujatia alebo zrušenia vystúpenia Objednávateľom na pokyn organizátora podujatia, okrem prípadu zásahu
vyššej moci napr. živelnej pohromy, občianskych nepokojov, epidémie a pod.
II. Povinnosti Dodávateľa
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa Účinkujúci dostavil včas na skúšku a riadne uskutočnil vystúpenie.
Dodávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch (vážné ochorenie, úraz, úmrtie,
dopravná kalamita alebo nehoda). Existenciu dôvodov, oprávňujúcich odstúpiť od Zmluvy musí účinkujúci ihneď
pri ich vzniku oznámiť Objednávateľovi a riadne preukázať.
Odoslať Objednávateľovi Zoznam živo predvedených hudobných diel (podklad pre SOZA, súbor
HRDZA_playlist_SOZA_2021 .pdf).
III. Povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ je povinný najmä:

a) Vyplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu riadne a včas podľa bodu II.a).
b) Dodržať dohodnutý termín, čas a časovú dĺžku hudobnej produkcie a vopred dohodnutej zvukovej skúšky.
c) Zabezpečiť profesionálnu zvukovú a svetelnú techniku na základe Dodávateľom v predstihu doručených
požiadaviek špecifikovaných v stagepláne, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Technické podmienky
aparatúry musia byť prejednané medzi Objednávateľom a Dodávateľom pred podpisom tejto Zmluvy. Zvukový
technik zo strany Objednávateľa bude pred podpisom Zmluvy oboznámený so stageplánom a v prípade nejasností
bude bezodkladne kontaktovať manažéra Hrdze (Slavomír Gibarti, +421 907 555 150) a potvrdí si s ním technické
podmienky. V prípade nedodržania tohto bodu (kapela príde na miesto, kde nie sú zabezpečené adekvátne
technické požiadavky podľa predchádzajúcej komunikácie) má kapela právo odmietnuť vystúpiť. Kapela si
vyhradzuje právo odmietnuť súčasti scény, ako napríklad oslepujúce svetelné zdroje alebo iné vizuálne efekty ako
lacné parostroje.
d) Zabezpečiť pre Dodávateľa:
• 1 - 2 parkovacie miesta a uzamykateľnú šatňu pre 10 osôb s teplotou nad 18 °C, ktorá zahŕňa pohodlné sedenie,
stôl, 230V zásuvky a v jej blízkosti je toaleta, tečúca voda a zrkadlo.
• občerstvenie: teplé/studené jedlo pre 8-9 osôb vrátane jedného vegetariánskeho studeného/teplého jedla a
nápoje: čistá NEPERLIVÁ voda v 0,5l fľašiach - 10ks, káva, čaj, na pódium 10 x 0,5l,
•
sociálne zariadenia v blízkosti pódia a šatne
•
2 až 4 silovo zdatné a triezve osoby na manipuláciu s materiálno-technickým zabezpečením,
e) Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť zvukových, svetelných ako aj všetkých ostatných zariadení a
elektrickej inštalácie (vrátane všetkých príslušných bezpečnostných opatrení) počas celej hudobnej produckcie, za
ktorú ručí a zodpovedá.
f) Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
Objednávateľ pri realizácií predmetu Zmluvy dozvedel, trvá bez časového obmedzenia aj po skončení trvania tejto
Zmluvy.
g) Objednávateľ zodpovedá v celom rozsahu za odcudzenie, stratu, poškodenie alebo zničenie majetku a nástrojov
členov skupiny Hrdza v priestoroch konania vystúpenia, ako aj v priestoroch s nimi súvisiacich a slúžiacich členom
skupiny.
h) Objednávateľ sa zaväzuje, že podujatie nebude slúžiť na propagáciu žiadneho politického subjektu, ani ho
neorganizuje žiaden politický subjekt. V prípade porušenia tohto bodu Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť
Zmluvnú pokutu vo výške 10000,- EUR, slovom desaťtisíc Eur a to bezodkladne.
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VI. Nekonanie a odrieknutie vystúpenia
Nepriaznivé počasie, malý záujem o vstupenky, nedostatočná propagácia, atď., nie sú dôvodom k odstúpeniu od
Zmluvy ani k zrušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa. Avšak Dodávateľovi vždy prináleží odmena v plnej výške,
ak sa Účinkujúci dostaví na vystúpenie v dobrej viere.
Ak Objednávateľ vlastnou vinou poruší svoje povinnosti uvedené v tejto Zmluve, má Dodávateľ právo odstúpiť od
Zmluvy a žiadať náhradu vo výške dohodnutej odmeny uvedenej v ČI. II.
Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti ležiacej mimo Zmluvné strany (prírodná
katastrofa, epidémia, úradný zákaz a pod.), majú Zmluvné strany právo od Zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek
nárokov na finančnú úhradu škody.
Ak vznikne nepredvídateľná udalosť na strane Účinkujúceho (vážné ochorenie, úraz, úmrtie, dopravná kalamita
alebo nehoda), nevzniká nikomu žiadny nárok, avšak za podmienky, že účinkujúci bezodkladne o tomto
vyrozumel Objednávateľa. Takáto udalosť musí byť vždy riadne preukázaná.

VII. Záverečné ustanovenia
a) Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu originálu Zmluvy. Každá zo
strán obdrží jedno jej vyhotovenie.
b) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo Zmluvných strán.
c) Zmluvné strany svojim podpisom prehlasujú, že ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i
roápahu a dobrovoľne sa ich zaväzujú dodržiavať.

V

V Prešove, dňa 8.9.2021

dňa

HRDZA ,
Oi Pretov ~
Xíijiauto

MESTO-POLTÁR
^Me/tský úrad
Železničná 489/1
® 987 01 Poltái
Objednávateľ

Dodávateľ

