BABY MUSIC s.r.o.
Rudolfa Hanáka 12
949 01 Nitra
IČO: 5200972
DIČ: 2120959060
Bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK76 1100 0000 0029 4106 3483

DÚHALKA – V KRAJINE ZA DÚHOU

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.08/2022
1.

Usporiadateľ:

Názov: Mestská umelecká agentúra Partizánske
Adresa: Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske
IČO: 42149835
DIČ: 2023132672
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: SK78 0200 0000 0028 1944 5357
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Baboľová, riaditeľka
Telefonický kontakt: Jana Paulíková, 0905 672 699
Mail: paulikova@muap.sk
(ďalej ako ,,Usporiadateľ“)
2.

Umelec: Dúhalka

BABY MUSIC s.r.o., Rudolfa Hanáka 12, Nitra 94901
IČO: 5200972
ĎIČ: 2120959060
Bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK76 1100 0000 0029 4106 3483
Kontaktná osoba: Kristína Tráčová, konateľka
Telefonický kontakt: 0918 39 29 43
Mail: duhalka@duhalka.sk
(ďalej ako ,,Umelec“)
Názov diela: Dúhalka v Partizánskom
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca účastníkov zmluvy pri realizácii účinkovania Umelca na podujatí :
,,Dúhalka v Partizánskom“.
Dátum: 15.05.2022
Miesto: Spoločenská sála Domu kultúry Partizánske
Počet miest: 320
II.
Záväzky Umelca
1. Umelec sa zaväzuje vytvoriť výkon (umelecké vystúpenie) a dodržať dohodnutý harmonogram.
Dátum: 15.05.2022
Čas: 16:00
Príchod: 1 hodinu pred začiatkom vystúpenia
Zvuková skúška: pred začiatkom vystúpenia
Začiatok vystúpenia: 16:00
Koniec vystúpenia: 16:45
(45 minútové vystúpenie)
2.

3.
4.

Umelec je povinný uskutočniť svoj výkon, ku ktorému sa zmluvne zaviazal. Zároveň vyhlasuje, že
v čase uzatvorenia zmluvy nemá iné zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili v podaní výkonu podľa
tejto zmluvy a súčasne sa zaväzuje, že neuzavrie po podpise tejto zmluvy ďalšie záväzky, ktoré by
mohli ohroziť uskutočnenie výkonu.
Umelec si prinesie techniku k vykonaniu diela: notebook MacBook Air, mikrofón Shure – madona,
ostatné ozvučenie zabezpečí Usporiadateľ – pozri bod III. 2.
Umelec súhlasí, aby boli časti jeho výkonu zaznamenané pre potreby archívu podujatia a to na
všetky známe obrazové a zvukové nosiče.

WEB: www.duhalka.sk EMAIL: duhalka@duhalka.sk
IG: duhalka_music www.facebook.com/Duhalka
YT: www.youtube.com/Duhalka
Telefonický kontakt:
KRISTÍNA TRÁČOVÁ 0918 39 29 43
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5.
6.
III.

Umelec sa zaväzuje, že bude Usporiadateľovi k dispozícii pre prípadné press a promo aktivity
priamo súvisiace s vystúpením.
Umelec odošle Usporiadateľovi repertoárový list pre potreby SOZA a to minimálne 5 dní pred
vystúpením.
Záväzky Usporiadateľa

Usporiadateľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zaistí:
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

priestory pre usporiadanie výkonu, predaj vstupeniek a promo aktivity
pódium a ozvučenie sály, odposluch na pódiu, pracovníka obsluhujúceho zvukovú techniku
službu na zabezpečenia plynulého priebehu koncertu – pri vstupe
catering (občerstvenie – pitný režim) pre umelca (2 osoby)
šatňu so zrkadlom, stolom a stoličkami, s prístupom na toaletu.
Platobné podmienky

Za podanie výkonu prislúcha Umelcovi honorár stanovený dohodou, ktorý predstavuje 80% sumy za predané
vstupenky, po odpočítaní autorského poplatku soza z celkovej tržby a 20% predstavuje honorár
Usporiadateľa.
Vstupenky sa budú predávať v predpredaji online cez Ticketportal (100 ks), v Dome kultúry Partizánske –
programové oddelenie a na mieste pred vystúpením. Celkový počet vstupeniek 320miest. . Cena za vstupenku
je 10 EURO, každý návštevník musí mať vlastnú vstupenku.
Honorár Umelca je splatný bezhotovostným stykom (prevodom) na základe vystavenej faktúry, splatnosť 14
dní. Umelec sa zaväzuje, že ním vystavená faktúra bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa
zákona.
V.
1.
2.

3.
VI.
1.
2.

3.

Neuskutočnenie vystúpenia
Ak umelec vlastnou vinou poruší záväzky vyplývajúce zo zmluvy, Usporiadateľ má právo odstúpiť od
zmluvy, žiadať náhradu vo výške 100 EUR, slovom: sto eur.
Ak vznikne nepredvídaná a neodvrátiteľná udalosť na strane Umelca (ochorenie, úraz, úmrtie
v rodine), Umelec bez meškania upozorní Usporiadateľa a túto udalosť vydokladuje. V takomto
prípade sa účastníci dohodli, že Umelec je oprávnený od zmluvy odstúpiť a zmluva sa od začiatku
ruší s tým, že vzniknuté náklady nesie ten účastník, ktorému vznikli. Ak bude znemožnené vystúpenie
na mieste konania koncertu v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti (prírodná
katastrofa, epidémia, úradný zákaz a pod.), zmluva sa od začiatku ruší a vzniknuté náklady nesie ten
účastník, ktorému vznikli.
Účastníci zmluvy môžu po vzájomnej dohode presunúť podujatie na náhradný termín.
Záverečné ustanovenia
Účelom tejto zmluvy je vytvorenie všetkých podmienok pre hladký priebeh umeleckého výkonu počas
vystúpenia.
Zástupcovia oboch strán prehlasujú, že sú oprávnení zmluvu uzavrieť a nič im nebráni v plnení
záväzkov z tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny v zmluve môžu byť realizované písomnou formou po
dohode oboch zmluvných strán a musia byť označené ako dodatok zmluvy. Táto zmluva má dve
strany a je vyhotovená v dvoch kópiách rovnakej platnosti, každá zo strán obdŕža jednu.
Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu, pokiaľ nebudú splnené všetky záväzky z tejto zmluvy
vyplývajúce. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia zmluvy na webovom sídle usporiadateľa.

V Nitre dňa ................................................

--------------------------------------------Umelec
WEB: www.duhalka.sk EMAIL: duhalka@duhalka.sk
IG: duhalka_music www.facebook.com/Duhalka
YT: www.youtube.com/Duhalka
Telefonický kontakt:
KRISTÍNA TRÁČOVÁ 0918 39 29 43

V Partizánskom dňa .........................................

-------------------------------------------------Usporiadateľ
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