
ZMLUVA O RENĺ UME HO NU:

DoDÁVATEĽ:
Meno a priezvisko: Kristína Pírová
Byđlisko: Láb 73,90067
Nar

Predmetomzmluvyjeúpravavďahov"^mrtnovomumeleckomýkone,kuktorémusa

do&ávateľ zavđzĄe ako učinkujúci Karpatské Horké na podujatí Rukami a srdcom/d'alej už len vystupenie/.

oDBERATEĽ:
Názov: Mikroregión 11 PLUS
Sídlo: Nám. A. Hlinku 31 , 9l9 43 Cifer
IČo: 45738807

DIČ: 2023563652

II. Teľmín a miesto zhotovenĺa diela
1.1.Termín zhotovenia diela je stanovený na : 2.9.Ż016
1.2. Názov a miesto konania podujatia : Rukami a srdcom, Kúpalisko Pác
13. čas začiatku vysh,Ípenia 7 auir"trvania :20,00 - 21,00h;d

III. Práva a povinnosti odberatel'a
2.1. odberateľ sa zavänlje ľiadne zaistiť organizáciu poaqaĺu3lal^" potrebné povolenia kjeho usporiadaniu.

odberateľ ďalej zodpovedá za bezpečnosť umelca aza zaistenie podmienoi p'" prevedenie umeleckého
ýkonu, ako aj zazodpovedajúce hygienické vybavenie priestorov konania podujätia. 

_

2-2. odberatel' je povinný do 7 dní od konania podujatia uhradiť dohodnutý honorár vo výške 500._ € na
beźný účet dodávatel'a. tŻ

III. Pľáva a povĺnnosti dodávatel'a
3.1. Dodávateľ sa đostaví na miesto konania podujatia na.i''eśko' :o -inut pred, zać,atim vystupenia podl'a bodu

1.3.
3.2. Dodéryateľ má právo odstupiť od zrrrluvy vo zvláštnom odôvodnenom prípade, ýkajúcom sa umelca ako

napríklad choroba, úraz, úmrtie v rodine azźnaźné súkromné dôvody. v ýôhto pripaáoch nevznilĺĺ Žiadnej
zmluvnej strane nárok na úhradu vzniknuĺých nákladoch. Dôvod odstupenia -.'.ĺ uyľ však umelcom riadne
abez meškania podložený. Záioha uhradená odberateľom bude wátená. Dodávatel'si je vedomí, že je
povinný zdanit'tento príjem a vyspoľiadať prípadné odvodové povinností.

3.3..o-dberatel'má právo odstupiť od zmluvy vprípade zrrršenia pódujatia a je povinný otejto skutočnosti
informovať dodávatel'a bezodkladne. Pľĺ odshĺpení od zmluvy menejako 14 dni pľed iermíńom podujatia
vzniká dodávatel'ovĺ náľok na storno poplatok vo výške 30% ođplaty určeneJ v zmysle bodu 2.2. iejto
zmluvy. Pľi odstúpení od zmluvy menej ako 2 dní pred teľmínom podujatiavznikádodávatel'ovi nárok
na storno poplatok vo výške 100o/o odplaĘ určenej v zmysle bodu}.2. Ęto zmluvy.

IY. Závereěné ustanovenia:
4.I. Zm7uva nadobúda platnosť po podpísaní, najskôr vsak déĺ po zĺrerejnení .
4.2.Tźúo zmluva je vyhotovená v dvoch (4) vyhotoveniach. Dve vyhotovenia pre kaž:dtlzmluvnú .t urr.r.

V cíferi ,2.9.2016

Mikľo
Nám. A.
IČo:45 738 807, olČ' :o:lĺĺrósz

,,S łl.l,Llb 3l€!ď


