  Reg. č. v ZDHS






__________________________	
  Pečiatka spolku DH


ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ číslo:............../20.....

									    
Spolok dychovej hudby – mažoretiek (ďalej len „spolok DH“) – Názov: _________________________________
Sídlo:________________________________________________________________  Tel: _________________
IČO/DIČ: _________________ Peňažný ústav: ____________________ číslo účtu:________________________
Zastúpený (meno – funkcia - kontaktná osoba):  _______________________________________________________
a
Usporiadateľ (úplná adresa organizácie, alebo občana):_________________________________________________
_____________________________________________________________________ TEL: _________________ IČO/DIČ: ________________ Peňažný ústav: _____________________ číslo účtu:  _______________________
Zastúpený (meno – funkcia – kontaktná osoba): _______________________________________________________

Uzatvorili medzi sebou túto zmluvu o účinkovaní:

I. PREDMET A DOBA PLNENIA ZMLUVY

1) Výkonní umelci spolku DH budú účinkovať na tomto podujatí (charakter - napr. promenádny koncert, taneč. zábava a p.): 
___________________________________________________________________________________________

2) Podujatie sa uskutoční dňa ............................. od ........... do ............ hod. na tomto mieste (názov – úplná adresa) :
___________________________________________________________________________________________
3) Počet účinkujúcich spolu: ................ , v tom  žien ...................... , mužov ..................  .

II. CENA A SPÔSOB ÚHRADY

1) Za účinkovanie výkonných umelcov uhradí usporiadateľ dohodou spolku DH:
  
   a)   cenu Sk ....................... slovom ....................................................................... (vrátane cestovného a nákladov) 1) 
   b)   cestovné
      - autobusom, alebo iným dopravným prostriedkom podľa faktúry spolku DH osobitne,
      - paušálne cestovné dohodnuté v sume Sk ................... slovom .......................................................................

2) Výdavky na prípadné ubytovanie účinkujúcich hradí usporiadateľ priamo ak nie je dohodnuté inak.

3) Usporiadateľ uhradí spolku DH dohodnutú cenu programu: 
   a)  prevodom na jeho bežný účet na základe spolkom vystavenej faktúry,
   b) v hotovosti ihneď po skončení podujatia na základe príjmového pokladničného dokladu riadne  vystaveného 
          spolkom DH  a výdavkového pokladničného dokladu usporiadateľa. 

III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
A. Spolok DH 
1)  zabezpečiť príchod na účinkovanie včas a byť na jeho zahájenie pripravený podľa požiadaviek usporiadateľa;
2)  uskutočniť produkciu dohodnutého programu na dohodnutej umeleckej úrovni a v dohodnutom rozsahu;
3)  uhradiť usporiadateľovi všetky preukázané výdavky vynaložené  na prípravu podujatia  v prípade,  že sa jeho zavinením
     dohodnuté vystúpenie neuskutočnilo;
4)  odstúpiť od zmluvy bez nárokov na vzájomné náhrady môže iba v prípadoch:
     a) najneskoršie 14 dní pred začatím podujatia bez udania dôvodu 
     b) len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch  (živelná pohroma, havarijné udalosti, úradný zákaz a p.)   na základe   
         písomného,  telegrafického,  faxového, v krajnom prípade telefonického oznámenia, doručeného čo najskôr po vzniku  
         tejto prekážky pre spolok DH;
5)  na každom účinkovaní mať pri sebe „Preukaz spolku o členstve v ZDHS“, ako doklad právnej subjektivity.
B. Usporiadateľ 
1)  vytvorí  podmienky pre riadne účinkovanie podľa platných technických  a bezpečnostných predpisov a noriem
      a najmä zabezpečí: 1) 
	suché čisté a bezpečnostne pripravené javisko (pódium) a na ňom ........ stoličiek pre účinkujúcich,

šatňu - uzavreté priestory so stoličkami a vešiakmi na prezliekanie a úschovu vecí účinkujúcich vrátane možnosti
             používania WC a umyvárne,
	predpísané osvetlenie a prípojky elektrického prúdu 220 V / 15 A, ev. 380 V 25 A

javiskový a technický personál na bezpečnú prevádzku vrátane zakrytia zvukovej aparatúry pred dažďom,
sprístupnenie príjazdovej cesty k javisku (pódiu) a priestory na parkovanie motorových vozidiel spolku DH,
vyhradenie miesta v hľadisku pre mixážny pult a obsluhu s ............. stoličkami,
predpísanú teplotu v priestoroch šatní a účinkovania, najmenej 18° C;
2)  môže od zmluvy odstúpiť bez nárokov na vzájomné náhrady tak isto, iba v prípadoch ako sú uvedené  vyššie v časti  
     III / A  (Spolok DH) odsek 4;
3)  nemôže, ako príčinu odstúpenia od zmluvy uviesť nezáujem publika,  alebo nepriaznivé počasie – musí mať náhradné
     kryté priestory;
4)  uhradí spolku DH dohodnutú cenu za účinkovanie vrátane cestovného a nákladov, ak sa tento včas dostavil na miesto
     účinkovania a podujatie sa neuskutočnilo zavinením usporiadateľa;
5)  uhradí spolku DH:
	celú dohodnutú cenu vrátane cestovného a nákladov v takom prípade, keď účinkujúci spolok DH nemohol   

  pokračovať v začatom programe pre príčinu na strane usporiadateľa,
     b)    50% ceny a celé cestovné vrátane nákladov, keď sa spolok DH dostavil na podujatie včas a toto sa vôbec 
  nerealizovalo pre príčinu na strane usporiadateľa.

IV. POVINNOSTI VÔČI SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský)
Prílohou tejto zmluvy je tlačivo „Zoznam predvedených hudobných diel použitých pri vystúpení spolku DH“ , ktoré usporiadateľovi slúži, ako príloha k  „Hromadnej licenčnej zmluve o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním“ ktorú je povinný podľa autorského zákona uzatvoriť včas so SOZA. 
Usporiadateľ je povinný tento „Zoznam predvedených ......... “ odovzdaný spolkom DH zaslať na adresu SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava, ako prílohu „Hromadnej licenčnej zmluvy.......“  najneskôr 10 dní po uskutočnení hudobnej produkcie.

V. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Na túto zmluvu sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona č.618/2003 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia  Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj ustanovenia iných predpisov vzťahujúcich sa na takýto typ zmluvy. 
Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočňujú na základe vzájomnej dohody formou písomných dodatkov.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých originál dostane usporiadateľ a kópiu spolok DH 2).
Túto zmluvu na znak výslovného súhlasu a bezvýhradného súhlasu podpisujú obidve zmluvné strany. 

 
V ................................................dňa ....................20......            V ............................................... dňa ....................20......	
		Za spolok DH:						Za usporiadateľa:



__________________________				___________________________
podpis, pečiatka						podpis, pečiatka 

Poznámka: 
	Nehodiace sa, prečiarknuť.

Spolok DH prikladá kópiu zmluvy k účtovnému dokladu o príjme dohodnutej ceny za účinkovanie a o číslovaní zmlúv vedie evidenciu.
	Zaškrtnúť podľa skutočnosti   x  .

