ZMLUVA
O SPOLUORGANIZOVANÍ UMELECKÉHO PROGRAMU – VYSTÚPENIA
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
„Zmluva“)

USPORIADATEĽ
Obchodné meno: FM PRODUCTION s.r.o.
Sídlo: Bukovce 86
IČO:47 727 811
IČ DPH :SK2024060907
(ďalej len „Usporiadateľ“)
Telefón/fax: 0908 894 627
Kontaktná osoba: konateľ spoločnosti : Miroslav Maskalik
a
SPOLU-USPORIADATEĽ
Názov:Obecný Úrad Hažlín
Sídlo:Hlavná 200 , 086 14 Hažlín
IČO:00322016
(ďalej len „Spolu-usporiadateľ“)
Telefón/fax:0911 609 933
Kontaktná osoba:Starosta Obce : Ing. František Olah

(Usporiadateľ a Spolu-usporiadateľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo
„Zmluvná strana“)

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok usporiadateľa riadne a včas zabezpečiť umeleckú
produkciu v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve, a záväzok Spoluusporiadateľa zabezpečiť- sprístupniť : Priestory amfiteátra, šatne , el.prípojku 400v , WC ,
lavičky a stoličky , parkovisko , upratanie priestorov amfiteátra pred a po podujatí ,
v prípadenepriaznivého počasia aj priestory domu kultúry

2. Podujatie:diskotéka - RADIO KISS
Termín:od 11.6.2016 , 19:00 do 12.6.2016 , 05:00
Miesto:Obec Hažlín , Amfiteáter

II. Odmena
1. Odmenu za vykonanie umeleckej produkcie hradí usporiadateľ podujatia.
III. Povinnosti zmluvných strán
1. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť celkovú organizáciu a propagáciu podujatia,
reguláciu parkovania motorových vozidiel, podľa pokynov spolu-usporiadateľa
a bezpečnostnú službu.
2. Ozvučenie a iné náležitosti súvisiace s podujatím zabezpečuje usporiadateľ.
3. Spolu-usporiadateľ vytvorí priestory pre bezplatné parkovanie motorových vozidiel.
4. Predaj lístkov na podujatie zabezpečuje usporiadateľ v cene 2,50 Eur/osobu. Tržba za
predaj lístkov je príjmom usporiadateľa.
IV. Ostatné dohodnuté podmienky
1. V prípade neuskutočnenia podujatia každá zo zmluvných strán nesie vlastnú škodu
a náklady.
2. Za škody spôsobené na budove, amfiteátri alebo zariadeniach spolu-usporiadateľa
usporiadateľom, alebo osobami patriacimi do okruhu jeho zodpovednosti počas trvania
zmluvy, preberá zodpovednosť usporiadateľ a je povinný škodu uhradiť.
3. Usporiadateľ je povinný v plnom rozsahu dodržať predpisy ochrany pre požiarmi
a bezpečnostné predpisy. Za škody, alebo úrazy zavinené porušením týchto predpisov
znáša usporiadateľ plnú zodpovednosť.
V. Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva predstavuje konečný a úplný dohovor Zmluvných strán s ohľadom na jej
predmet a nahrádza celú korešpondenciu, memorandá, rozhovory a iné oznamy alebo
dokumenty, ktoré sa jej týkali.
2. Všetky zmeny, doplnenia, výmazy alebo nahradenia tejto Zmluvy alebo
ktorýchkoľvek jej podmienok budú účinné len ak budú urobené v písomnej forme
a podpísané každou zmluvnou stranou.
3.

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa kedykoľvek stane
nezákonným, neplatným, alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, zákonnosť
a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy tým nebude dotknutá ani

narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek
nezákonného, neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým, pričom tieto
nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu nezákonných neplatných alebo
nevykonateľných ustanovení.
4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke zmluvných strán.

5.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami právnych predpisov na
území Slovenskej republiky.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie
preberá usporiadateľ a jedno vyhotovenie spolu-usporiadateľ.

V Hažlíne 18.4.2016

USPORIADATEĽ.
FM PRODUCTION s.r.oObecný Úrad Hažlín

SPOLU-USPORIADATEĽ

konateľ spoločnosti : Miroslav MaskalikStarosta Obce : Ing. František Olah

