ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Pri organizácii koncertu Andrej Šeban TURNÉ 2020 – priamy prenos
1.
1.1

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Adresa:
IČO:
zastúpená:

Euforion – kultúrno voľnočasové fórum
Černyševského 21, 851 01 Bratislava
31815308
Tomáš Lukačka

1.2

Poskytovateľ:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
zastúpené:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Štátna pokladnica, a.s.
SK76 8180 0000 0070 0051 0926
34059113
Mgr. Ľudmilou Húskovou, riaditeľkou RKC

2.

Účel dohody:
Zmluvné strany sledujú uzavretím dohody cieľ uskutočniť koncert Andrej Šebana, ktorý sa uskutoční
v priestoroch RKC v Prievidzi dňa 11.11. 2020 o 20:00 h v trvaní 90 minút.

3.
3.1.

Predmet dohody:
Záväzky objednávateľa:
Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť koncert Andreja Šebana v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi
dňa 11.11.2020 a uhradiť všetky náklady spojené s koncertom (honoráre, cestovné náklady, poplatky SOZA,
výroba a výlep plagátov, reklama)
Vstupné od návštevníkov vyberá objednávateľ.
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi umiestniť logo RKC v Prievidzi na javisku počas trvania
koncertu tak, aby bolo viditeľné počas snímania.
Záväzky poskytovateľa:
RKC v Prievidzi ako spoluorganizátor koncertu poskytne objednávateľovi bezodplatne priestory RKC
v Prievidzi dňa 11.11. 2020 v čase od 14:00 h do 22:00 h.
 17:00 h. – 19:00 h: zvuková skúška
 20:00 – 21:30 h: Koncert – priamy prenos
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia na základe aktuálnych
platných opatrení ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 (dezinfekciu priestorov, kontrolu prekrytia horných
dýchacích ciest a pod.)
Divákom nebude umožnený vstup na podujatie
Maximálny počet osôb prípustných na podujatí bude 6 (5 osôb objednávateľa, 1 osoba poskytovateľa).
Zánik zmluvy:
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
Zmluva zaniká aj v prípade zásahu vyššej moci (COVID-19, prírodná katastrofa a pod.)
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Spoločné ustanovenia:
Zmluva vzniká jej obojstranným potvrdením.
Od zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu, písomnou formou, najneskôr však
pred začiatkom podujatia.
Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme a len
medzi zástupcami uvedenými v záhlaví zmluvy, alebo osobitne na to splnomocnenými zástupcami.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho 1–krát pre každú zo zmluvných strán.

Za objednávateľa
Zastúpeného konateľom
..................................
(pečiatka a podpis)

Za RKC v Prievidzi

Mgr. Ľudmila Húsková
zastúpené riaditeľkou

...................................
(pečiatka a podpis)

Miesto: ....................

Miesto: Prievidzi

Dátum: ....................

Dátum: 28.10.2020

