Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2018/1568
Uzatvorená medzi
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
vybavuje:
sídlo:

LETart production
Mgr. A. Šangalová

J. Kostelného 1274/15
013 01 Tepl. n/Váhom
IČO:
37975480
DIČ:
2022035224
bankové spojenie: 4002532172 / 7500
(ďalej len „poskytovateľ“)

Objednávateľ:
Obchodné meno:
zastúpený:
sídlo:

Základná škola s MŠ
Váž. vedenie školy
Chlebnice 134
027 55 Chlebnice

IČO: ( prosím doplňte ) .....................
DIČ: ( prosím doplňte ) ......................
(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1.

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že na pokyn objednávateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve uskutoční výchovný koncert „Od Mikuláša do Vianoc“, za čo sa zaväzuje
objednávateľ zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
Čl. II
Rozsah a termín predmetu plnenia

1.

Poskytovateľ pre objednávateľa vykoná predmet zmluvy v rozsahu jedného predstavenia v
nasledovnom termíne a čase:
Termín:
Začiatok predstavenia:

2.

06. 12. 2018
Od Mikuláša do Vianoc o 8:15 hod.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že činnosť uvedenú v Čl. II bode 1. vykoná riadne a včas, podľa svojich
schopností a znalostí.
Čl. III
Miesto predmetu plnenia

1.
2.

Miesto plnenia tejto zmluvy je telocvičňa, ktorú zabezpečuje objednávateľ.
Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenie dopravy na miesto predmetu plnenia. Zmluvné strany sa
týmto dohodli, že dopravu na miesto plnenia si zabezpečí poskytovateľ vlastnými dopravnými
prostriedkami.
Čl. IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1.

2.

Vstupné za účasť jedného žiaka na predstavení je vo výške 2,50 €. Celková cena za predmet plnenia
bude vyplatená na základe skutočného počtu zúčastnených žiakov na predstavení v deň plnenia.
Dohodnutý počet žiakov je: 224 žiakov. V prípade zníženia alebo zvýšenia počtu žiakov prosíme
objednávateľa, aby o tomto stave telefonicky alebo mailom informoval manažéra predstavenia (kontakt
je uvedený v spodnej časti zmluvy). Ak objednávateľ zníži počet žiakov zúčastňujúcich sa kultúrneho
podujatia a vopred o tom neinformuje, zaväzuje sa vyplatiť sumu (vykrytú Kultúrnymi poukazmi, alebo
hotovosťou) za dohodnutý počet žiakov uvedený v zmluve.
Poskytovateľ umožní objednávateľovi uhradiť vstupné v hotovosti, bankovým prevodom alebo
prostredníctvom Kultúrnych poukazov na rok 2018.
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LETart production, J. Kostelného 1274/15, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Vybavuje: Mgr. A. Šangalová, mobil: 0907 856 237, mail: alexandra@letart.sk

3.

4.

Realizácia predmetu plnenia nie je podmienená získaním dotácie z grantového programu MKSR
„Kultúrne poukazy“. Ak objednávateľ nezíska dotáciu z grantového programu „Kultúrne poukazy“, je
povinný dohovorenú cenu za predmet plnenia uhradiť poskytovateľovi v hotovosti, prípadne prevodom
na účet.
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať poskytovateľovi Kultúrne poukazy 2018 najneskôr do 12.11.2018,
kedy končí ich platnosť a to prostredníctvom Slovenskej pošty ako poistenú ceninu na korešpondenčnú
adresu:

LETart production, Dolné Rudiny 3, P. O. Box C-65, 010 01 Žilina 1
5.

Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi províziu 5% v hotovosti, alebo prevodom na účet po
preplatení Kultúrnych poukazov 2018 Ministerstvom kultúry SR.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.
5.

Zmeny a doplnky k zmluve je možné robiť len na základe dohody zmluvných strán písomnými
dodatkami k zmluve.
Ukončiť platnosť tejto zmluvy pred dohodnutým termínom je možné na základe písomnej dohody
zmluvných strán, alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín predmetu plnenia, prípadne odstúpiť od zmluvy
v prípade, ak objednávateľ radikálne zmení počet zúčastnených žiakov (o viac ako 15%), ako aj
v prípade, ak kultúrna sála, ktorá je miestom predmetu plnenia nebude obsadená minimálne na 50 %,
alebo na 200 miest.
Zmluvné strany čestne prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho
ju podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
Potvrdenú zmluvu spolu s údajmi IČO a DIČ, je potrebné odoslať na našu korešpondenčnú adresu:

LETart production, Dolné Rudiny 3, P. O. Box C-65, 010 01 Žilina 1

V Žiline, dňa 06. 09. 2018

V ....................... dňa ........................

__________________________
za poskytovateľa

___________________________
za objednávateľa
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