
ELIŠKA GRE G O R I Č K O v Á, I

ZMLUVA
O U S K U T O Č N E N Í V Y S T Ú PEN l A

1. ZMLUVNÉ STRANY
Agentúra: ELMA Bratislavská umelecká agentúra

IČO: 34251251 DIČ: 1025698795
Usporiadateľ: ISTRA CENTRUM

Hradištná ul.43,841 07
IČO: 30810493 DIČ:

sa dohodli na uskutočnení vystúpenia

(ďalej len agentúra)

Bratislava-Devínska N/Ves
(ďalej len usporiadateľ)

za týchto podmienok:

Číslo akcie: 17E
Dátum: 24.01.2013

'STRA CENTRU,M

Došlo
dňa:

3' -01- 2013

Číslo: isso

2. MIESTO A TERMÍN USKUTOČNENIA VYSTÚPENIA
Miesto : Istra centrum, Devínska Nová Ves
Dátum a hodina: 24.Február 2013 o 16.30 hod.

Názov vystúpenia (programu) : KOCÚR V ČIŽMÁCH
Účinkujúci: Eliška Gregoričková, Ing.Marián Gregorička-divadlo BUM BÁC

Dľžka trvania cca : 50 min.

3. CEN A PRO G R A M U
3. 1 Cena programu bola stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, vo výške

EUR: 185.00 slovom JednostoosemdesiatpäťEUR (SKK: 5573.31 Konv.kurz l EUR=30.1260 SKK)
3. 2 Ďalšie dohodnuté podmienky : žiadne

4. TECHNICKÉ PODMIENKY
Prosíme zabezpečiť aparatúru a gitarovú linku. Účinkujúci prinesú vlastné vysielačkové mikro-
fóny.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú "Všeobecné zmluvné podmienky" uvedené na strane
č. 2 tejto zmluvy. Usporiadateľ svojím podpisom potvrdzuje, že so "Všeobecnými zmluvnými
podmienkami" súhlasí.

Podpisy zmluvných strán:

ISTRA CENTRUM

Pečiatka a podpis usporiadateľa

b\1.A1/.jV\ VE.
v . dňa ~ t1. ,{. ~Q,{:S. .

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

AGENTÚRA ELMA



ELIŠKA GRE G O R I Č K O v Á, -
- 2 - Číslo akcie: 17E

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. USPORIADATEĽ SA ZAVÄZUJE
1. 1 Vykonať všetky dostupné opatrenia,smerujúce k úspešnej realizácii vystúpenia (programu)

a v prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť náhradné priestory na vystúpenie.

1. 2 [Potvrdiť a zaslať agentúre kópiu zmluvy do 5 dní po doručení tejto zmluvy. [

1. 7

Sprístupniť miesto vystúpenia 60 minút pred začiatkom vystúpenia, ak v bode 4 tejto
zmluvy nie je uvedené inak.
V prípade nesplnenia zmluvných podmienok uhradiť finančné náležitosti až do výšky dohod-
nutej ceny programu.
V prípade odrieknutia vystúpenia zo strany usporiadateľa uhradiť:
a) odmenu agentúre vo výške 15% z ceny stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy,

ak neplatí písmeno b) alebo c) tohoto bodu
b) 50% z dohodnutej ceny programu pri odrieknutí 15 až 30 kalendárnych dní pred dátumom

vystúpenia
c) 100% z dohodnutej ceny programu pri odrieknutí 15 a menej kalendárnych dní pred

dátumom vystúpenia
Zabezpečiť, aby bez predošlého súhlasu umelca a agentúry (prejaveného písomne) neboli
vyhotovené obrazové a zvukové záznamy ( vrátane fotografovania) a prenosy s výnimkou
prípadov povolených zákonom.
Informovať agentúru o prípadnej zmene termínu,alebo času vystúpenia, ktorú usporiadateľ
môže dohodnúť s vedúcim súboru (managerom) .
Usporiadateľ uhradí prevádzkové honoráre SOZA, prípadne LITA, podľa platných predpisov.
Potvrdiť účinkujúcemu na tlačive agentúry PEČIATKOU a PODPISOM uskutočnenie vystúpenia
(programu) podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Tlačivo predloží usporiadateľovi
účinkujúci po uskutočnení svojho výkonu.

1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 8
1. 9

2. AGENTÚRA SA ZAVÄZUJE
2. 1 V prípade nedodržania podmienok zmluvy zavineného agentúrou, uhradiť usporiadateľovi

skutočne vzniknuté náklady .

3. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Nepriaznivé počasie, malý záujem, organizačná chyba usporiadateľa a podobne nemôžu byť
dôvodom k zrušeniu tejto zmluvy.
Ak bude vystúpenie zn~~~žnené v dôsledku nepredvídanej,či neodvrátiteľnej udalosti,neza-
vinenej zmluvnými st~~4mi (PN účinkujúceho, živelná pohroma, epidémia a pod.) majú ode
strany právo odstúpiť~d zmluvy bez nároku na úhradu škody,po predchádzajúcom vyrozumení.
Odstúpenie od zmluvy sa vykoná písomne.
Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné od zmluvy odstúpiť v lehote do 7 kalendár-
nych dní pred termínom vystúpenia.
Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v zmysle tejto zmluvy do 7 dní od doručenia
faktúry. V prípade omeškania plnenia uhradí usporiadateľ agentúre úroky z omeškania
vo výške 18% v zmysle O 369 Obchodného zákonníka a zmluvnú pokutu vo výške 1% faktúrovanej
sumy za každý deň omeškania za nesplnenie zmluvnej povinnosti úhrady faktúry v lehote.
Spory o nárokoch vznikajúcich z tejto zmluvy, či v súvislosti s jej plnením, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Jeden obdrží agentúra a druhý usporiada-
teľ.
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