
www.nedved.sk           Z M L U V A                    číslo: 04/2017 
o sprostredkovaní koncertu 

Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou 

uzatvorená medzi účastníkmi: 

 
1.  Obec Zborov 

    Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov   

    IČO: 00322741, DIČ 2020624804 

   V zastúpení:  Ján Lukáč,  starosta obce  

   (ďalej: usporiadateľ) 

 
2. Ľudovít Ferenc – Štúdio 77,  Námestie 1.mája 16,  811 06  Bratislava.  

    IČO:10760571, DIČ: 1023671110 

    Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava,  

    Č.účtu:2625700006/1100   

    telfax: 00421 2 52731415,  e-mail: studio77@studio77.sk 

    Poštová adresa: Ľudovít Ferenc Nad Bednárovým 28, 900 33 Marianka    
    (ďalej: Dodávateľ) 

 

Deň konania: 17.5.2017  o 19:00 hod. (100 min.)   

Príchod techniky:16.00 hod.  

Miesto konania: Kultúrny dom Zborov 

Dohodnutá cena vystúpenia: 90% z vybraného vstupného.          

(V cene je zahrnutý honorár, cestovné, ozvučenie, ubytovanie, SOZA, vstupenky a  plagáty) 

Cena vstupenky:12.- Eur. V predpredaji: 9.- Eur a Ticketportal:10.- Eur  

 

 (Nepropagovať: Najskôr 1 hod. pred koncertom je možné predať držiteľom ZŤP vstupenky po 2 Eurá 

a deťom do 10 rokov v doprovode rodičov po 1. Euro) 

(Voľné vstupenky môžu zmluvné strany dávať iba so svojho podielu na tržbe) 

Počet prevzatých vstupeniek: 300  po 9.- Eur. 

(Celkový možný maximálny počet sedadiel je 440 ) 

 

Súčasťou  zmluvy sú technické podmienky a všeobecné podmienky - na rube zmluvy. 

 

Technické podmienky  

Obec poskytne: 

1. Čisté a dostatočne osvetlené pódium.   

2. Prívod el. prúdu 1x 220 V/16A.  

3. Prítomnosť správcu kultúrneho domu 3 hod. pred vystúpením. 

4. 2. pomocníci  na nosenie aparatúry  3 h. pred začiatkom a hneď po koncerte.  

5. Šatňu, sociálne zariadenie, uteráky, toaletný papier, zrkadlo, vešiaky, minerálna voda, 8 pohárov a 4 

šálky na kávu. 

6. Parkovanie 3. motorových vozidiel. 

7. Kvalitnú propagáciu a predaj vstupeniek. 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                             ________________________ 

Dodávateľ, dňa:   27.3.2017                                                                  Usporiadateľ, dňa: 16.3.2017 
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Všeobecné podmienky zmluvy č.: 04/2017 

 

1. Potvrdenie zmluvy je záväzné pre obe zúčastnené strany.   

2. Ak bude predstavenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti ležiacej mimo zmluvných strán 

(prírodná katastrofa), majú  zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek nárokov a to  po 

preukázanom oznámení o udalosti.  

3. Ak vznikne nepredvídateľná udalosť na strane umelcov, (vážne ochorenie, úraz, úmrtie v rodine), 

dohodne sa usporiadateľ s agentúrou na náhradnom termíne, najneskôr do dvoch mesiacov od pôvodne 

dohodnutého termínu koncertu. 

4. V prípade, že v predpredaji bude predaný menší počet vstupeniek ako 200, je možné koncert zrušiť, 

alebo dohodnúť iné zmluvné podmienky a to po dohode oboch zmluvných strán.  

5. Ak niektorá zo zmluvných strán zruší koncert z akéhokoľvek iného dôvodu (mimo bodu 2.,3. a 4.), je  

povinná uhradiť druhej zmluvnej strane vyčíslené náklady na koncert.   

6. Umelci sú povinní dostaviť sa na miesto vystúpenia včas, aby boli schopní začať vystúpenie 

v dohodnutom čase. 

7. Obec zabezpečí, že bez súhlasu umelcov nebudú uskutočňované počas predstavenia žiadne 

profesionálne obrazové a zvukové záznamy!!! 

7. Obec sa zaväzuje uhradiť 90% z tržby za aktuálne predané vstupenky zálohovo 4 dni pred plánovaným 

termínom koncertu na Č.účtu:2625700006/1100 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava. Doplatok 

usporiadateľ  uhradí po začiatku koncertu 17.5.2017  zástupcovi dodávateľa.  

V prípade  zrušenie koncertu  zo strany dodávateľa po úhrade zálohovej platby, dodávateľ vráti uhradenú 

zálohovú platbu v plnej výške usporiadateľovi  najneskôr dňa 17.5.2017  vložením hotovosti na účet obce 

Zborov IBAN  č.:  SK46 0200 0000 0000 0072 6522,  BIC:  SUBASKBX, vedený vo VÚB, a.s., pobočka 

Bardejov. 

8. Všetky literárne a hudobné  diela použité v tomto programe podliehajú autorskej ochrane a honorárom 

podľa autorského zákona. (uhradí dodávateľ, resp. agentúra). 

9. Do zmluvy nie je možné dopisovať žiadne poznámky! V prípade zmien je nutné vyhotoviť dodatok         

k  zmluve. 

10.Táto zmluva bude vyhotovená v 2 exemplároch – po 1. pre zúčastnené strany a nadobúda platnosť 

dňom podpisu oboch strán. 

 

 


