ZMLUVA
O UMELECKÉ DIELO
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb Obchodného zákonníka
medzi
Dodávateľom:
Orchester“Cigánski Diabli“
V zastúpení: Imperial Agency p.a.s., s.r.o.
Adresa: Zámocká 22, 811 01 Bratislava 1, SK
Konateľ spoločnosti: Ing.Patrícia Adamová
e-mail: manazer@ciganskidiabli.sk
telefón: +421 903 644 388
IČO: 50304640
DIČ: 2120300699 (nie sme platcami DPH)
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK 0975000000004023788222
A
Objednávateľom:
Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Riaditeľka PKC: Ing. Ingrid Noskovičová
IČO: 42129168
DIČ: 2022517893
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s. Pezinok
IBAN: SK 310900 0000 000189695167

I. Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na predmete zmluvy: Hudobné vystúpenie/Cigánski Diabli hrajú Carmen, dňa
29.5.2017 v čase o 19:00 hod, veľká sála Domu kultúry Pezinok. Cena realizácie je zmluvnými stranami
dohodnutá nasledovne: 6 500,- EUR (slovom: Šesťtisícpäťsto EUR).

II. Vykonanie diela a spolupôsobenie objednávateľa
1.

Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť vystúpenie so všetkými náležitosťami, ktoré vyplývajú preňho
podľa zákona č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom –
SOZA - autorské poplatky budú vyplatené priamo autorovi hudobného aranžmá.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať kvalitné zabezpečenie akustickej a zvukovej stránky vystúpenia podľa
technických a zvukárskych požiadaviek orchestra Cigánski Diabli.
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3.

4.

Dodávateľ zabezpečí všetky požadované náležitosti zo strany orchestra podľa dohody, konkrétne:



Dopravu účinkujúcich, hudobných nástrojov a potrebnej zvukovej a svetelnej aparatúry



Inštaláciu a prípravu hudobných nástrojov, zvukovej a svetelnej aparatúry



Svetelného a zvukového majstra na obsluhu príslušnej techniky

Objednávateľ zabezpečí všetky požadované náležitosti zo strany orchestra podľa dohody,
konkrétne:


Adekvátne miesto na vystúpenie, podľa potrieb a požiadaviek dodávateľa, v tomto prípade ním
bude veľká sála Domu kultúry Pezinok.



Technických pracovníkov k vyloženiu a naloženiu hudobných nástrojov (cimbal, kontrabas,
violončelo) a ozvučovacej techniky ( reproduktory, mix-pult.... ) na pódium a po ukončení
vystúpenia späť do auta.



Priestory šatní pre 8 -10 tanečníkov a 10 členov orchestra vrátane zvukár a technik.



Baletizol na javisko.



Občerstvenie ( voda, káva, minerálka... )



Príchod techniky: 14.00 hod.



Príchod účinkujúcich: 16.00 hod.

III. Platby
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odplatu podľa bodu I. Zmluvy, prevodom na hore uvedený
bankový účet Dodávateľa. V honorári sú zarátané odmeny pre orchester, tanečníkov a všetky náklady
potrebné k prevedeniu koncertného predstavenia – doprava, technické-ozvučovacie zariadenia pódia
(odposluchové monitory, mikrofóny bezdrôtové, stojanové a ruchové ), zvukový majster. V prípade, že to
vystúpenie vyžaduje, tak aj svetelná aparatúra a svetelný majster.

IV. Ostatné dojednania
1.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

2.

Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaným
obidvoma zmluvnými stranami, najneskôr však do 30 dní pred termínom vykonania predmetu
zmluvy.

3.

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží objednávateľ a jeden dodávateľ.

4.

Náležitosti touto zmluvou neupravené sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.

V prípade, že Objednávateľ neuskutoční dohodnuté vystúpenie orchestra a neoboznámi Dodávateľa
min. 14 dní pred vystúpením o zrušení predmetu zmluvy, má Dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 100% z dohodnutého honoráru podľa vopred dohodnutých podmienok zakotvených
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v bode III/1 – výnimku tvorí (živelná pohroma, choroba, úmrtia, vojnový stav....).
6.

V prípade, že Dodávateľ neuskutoční dohodnuté vystúpenie orchestra a neoboznámi Objednávateľa
min. 14 dní pred vystúpením o zrušení predmetu zmluvy, má Objednávateľ nárok na vrátenie celej
uhradenej sumy a zmluvnú pokutu vo výške nákladov vynaložených k príprave a propagácii
vystúpenia – výnimku tvorí (živelná pohroma, choroba, úmrtia, vojnový stav....).

7.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť miesto vystúpenia tak, aby v prípade náhlej zmeny
počasia (náhly dážď, prietrž, silný nárazový vietor) neprišlo k poškodeniu hudobných
nástrojov ani iného zariadenia orchestra Cigánski Diabli. V prípade, ak k poškodeniu príde
z dôvodu podcenenia situácie zo strany organizátora, ten sa zaväzujte uhradiť všetky škody
týmto spôsobené.

8.

Pokiaľ objednávateľ neposkytne v prípade náhlej zmeny počasia (náhly dážď, prietrž, silný
nárazový vietor) náhradný priestor na uskutočnenie vystúpenia, má orchester Cigánski Diabli nárok
na vyplatenie plnej výšky honoráru podľa vopred dohodnutých podmienok zakotvených v bode
III/1.

V Bratislave, dňa 5.4. 2017

–––––––––––––––––––––––––––––Objednávateľ

–––––––––––––––––––––––––
Dodávateľ
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