Zmluva o zabezpečení kultúrnej akcie
„Humenské organové dni Štefana Thomána“
podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
Dodávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:

OZ Slavonic Dance Theater
Bencúrova 13, 040 01 Košice
Mgr. Lenka Papugová
42106958
2022873270
VÚB, a.s.
SK 77 0200 0000 0026 3359 4151
SUBASKBX

a
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01 Humenné
00351865
Mgr. Marta Helemiková – riaditeľka MsKS
VÚB a.s., Humenné
731532/0200
II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je materiálno technické zabezpečenie umelcov a produkcia na kultúrne podujatie:
„Humenské organové dni Štefana Thomána“ v termínoch:
-

11. 7. 2018, streda o 19:00 hod. Hana Bartošová (organ) – Česko

-

25. 7. 2018, streda o 19:00 hod. Nadiya Velychko ( organ) – Ukrajina
Ayako Yonetani ( husle) – USA/JAP

-

15.8. 2018, streda o 19:00 hod., Charles Andrews ( organ) - Anglicko
III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.
-

Povinnosti dodávateľa:
zabezpečenie účinkujúcich umelcov na jednotlivé koncertné dni
podpísanie honorárových zmlúv s účinkujúcimi, s každým jednotlivo
zostavenie kultúrneho programu s umelcom na jednotlivé koncertné dni
zabezpečenie a doprava každého umelca do miesta konania akcie
zabezpečenia životopisu každého účinkujúceho do propagačných bulletinov.

2. Povinnosti objednávateľa:
- zabezpečenie ladenia organu
- v dňoch 11.7. a 25.7. zabezpečiť sprístupnenie organu i čas od 15:00 – 17:00 hod. na registráciu
a skúšky.
- zabezpečiť sprístupnenie organu dňa 15.8., čas od 13:00 – 15:15 hod. na registráciu a skúšku.

IV. Cena
1. Cenu za predmet zmluvy stanovený v článku 2, tvoria tieto položky:
+ 2 600 € (je za materiálno, technické zabezpečenie a produkčné náklady),
+ 100 € (odmena umelca Hana Bartošová: Nar: 31.5.1965, Adresa: Údolní 56, 602 00
Brno, DIČ: 66572801),
+ 100 € (odmena umelca Nadiya Velychko, Nar: 28.6.1974, Adresa: 79016 Ukraine,
Lviv, Horvatska str. 3/8),
+ 100 € (odmena umelca Ayako Yonetani, Nar: 26.12.1962, Adresa: 19501 Paddock St.
Orlando, Florida, USA, DIČ: 059683849) – nezdaňuje sa podľa Zmluvy o
zamedzení dvojitého zdanenia s USA,
+ 100 € (odmena umelca Charles Andrews. Nar: 16.09.1989, adresa: 41 Station Road,
Paddock Wood, TONBRIDGE TN12 6AB, United Kingdom),
57 € (zrážková daň podľa čl.IV bod.2.),
2 943 € celkom k úhrade.
2. Platiteľom zrážkovaj dane je Objednávateľ – usporiadateľ, ktorý zodpovedá za zrazenie a
odvedenie dane odľa § 43 zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z.z. .
3. Cena podľa čl.IV bod 1. vo výške 2 943 € (slovom:dvetisícdeväťstoštyridsaťtri euro) bude
vyplatená bankovým prevodom Objednávateľom na základe Dodávateľom vystavenej faktúry so
splatnosťou 7 dní.
V. Sankcie
1. V prípade, ak dodávateľ nezabezpečí účinkujúcich umelcov na jednotlivé koncertné dni, je
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,- EUR.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou cena na podnet zmluvy, je dodávateľ oprávnený
vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % denne z neuhradenej sumy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni je zverejnenia na internetovej stránke Mestského kultúrneho strediska
Humenné (www.mskshe.sk).
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné dohodnúť len vo forme písomných dodatkov
podpísaných zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, 1 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie
dodávateľ.

V Humennom, dňa ........................

..........................................................
Objednávateľ

V Košiciach, dňa ........................

..............................................................
Dodávateľ

