Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorského zákona
v znení neskorších predpisov medzi
OBJEDNÁVATEĽOM
Názov:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Zastúpená:
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Dagmar Darulová, podpredsedníčka predstavenstva
V zastúpení:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe poverenia predstavenstva.
Sídlo:
Nám. SNP 1, Banská Bystrica
Registrácia :
zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálního rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
IBAN:
SK18 7500 0000 0040 1614 8825
IČO:
42299268
DIČ:
2023528463
a
ÚČINKUJÚCIM SÚBOROM

Názov súboru:
V zastúpení:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Trvale bytom:
Bankové spojenie:
IBAN:

ĽH ZVOLENSKÍ VRCHÁRI
Jánom Ďurským
30.09.1978
HD651172
Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen
ČSOB a.s
SK1475000000004004518112

takto:

I.
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia resp. zabezpečenie programu za týchto všeobecných
podmienok:
a) miesto konania: Kúpele Sliač, Kúpeľná dvorana PALACE
b) termín konania: 1. február 2020
c) názov podujatia, programu: Sliačsky kúpeľný ples
d) druh - typ programu: oslavy - spoločenské podujatie

II.
Zmluvné strany si ďalej dohodli organizačné a technické podmienky uskutočnenia programu, resp. vystúpenia:
účinkujúci súbor zabezpečí vystúpenie hudobnej produkcie podľa dohody vrátane vlastnej dopravy na miesto
konania.
Usporiadateľ zabezpečí propagáciu a povinnosti vyplývajúce z autorského zákona voči SOZA – Licenčnú
zmluvu a uhradí poplatky SOZA na základe predloženej faktúry.
V prípade, že sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane usporiadateľa alebo účinkujúceho, sú si títo
povinní uhradiť preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia.
Výnimku tvorí len objektívna okolnosť na jednej, či druhej strane (živelná pohroma, epidémia, úraz, havária,
choroba, atď.), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti za spôsobenú škodu. Takúto okolnosť je však
jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

III.
Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty - cene za uskutočnené vystúpenie a túto stanovili v zmysle zákona
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou na: 500 € (slovom päťsto eur), ktoré
objednávateľ vyplatí prevodom na bankový účet účinkujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 30 dní od
uskutočnenia vystúpenia.
Náležitosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa dane z príjmu si zabezpečuje
účinkujúci.

Vo Zvolene dňa 27.01. 2020

V Banskej Bystrici dňa 28.01. 2020

Za súbor : Ján Ďurský

Za usporiadateľa : Ing. Jiří Pěč, PhD.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

