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   Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia 

 
  

uzatvorená medzi  

 

Divadlo na kolesách, o.z., Mgr. art. Martinou Jelenovou (konateľ), Kozmonautov 13, 900 21 Svätý Jur,  

IČO: 42050171, DIČ: 2022554237, bankové spojenie:  

 

Kontaktná osoba počas koncertu kapely BABY BAND: Mgr. Beáta Michelčíková, 0948 595 833, babyband@fi-

hatralala.sk , fiha.babyband@gmail.com 
 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

  

 

a usporiadateľom: 

 

Názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Sídlo: Hlavná 17, 91701 Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan 

IČO: 00598135 

DIČ: 2021190963 

IČDPH: SK2021190963 

IBAN:  

 

Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky: Juraj Adam, 0915443346. juraj.adam@skasz.trnava.sk 

Kontaktná osoba počas koncertu (meno, tel. číslo, e-mail): Peter Barabas, 0905133242 

Technická podpora (meno, tel. číslo, e-mail): Juraj Adam, 0915443346. juraj.adam@skasz.trnava.sk 

 

(ďalej len „usporiadateľ“) 

 
1.0. Predmet zmluvy 

  

Predmetom zmluvy je sprostredkovanie a uskutočnenie koncertu hudobnej skupiny  BABY BAND 

  

Dátum uskutočnenia koncertu: 5.12.2018 

 

Čas rozkladania hudobných nástrojov: 16:30 

 

Čas zvukovej skúšky: 16:45 

   

Čas vystúpenia: 18:00 

  

Miesto konania, presná adresa: Trnava, Trojičné námestie - prístup z Hornopotočnej ulice (Koordinaty 

- 48.378518, 17.586832) - mestská polícia (159) zabezpečuje spustenie pullera pre vstup na Trojičné ná-

mestie 

  

Názov podujatia: Mikuláš v Trnave (v rámci celodecembrového podujatia Advent v Trnave) 

  

 

2.0. Honorár 

  

Honorár za odohratý koncert je dohodnutý medzi dodávateľom a usporiadateľom vo výške 1500 EUR a náklady 

na dopravu Bratislava – Trnava – Bratislava (0,50 €/116 km), celkom 1.558,-- EUR. 

  

 

Usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutý honorár v plnej výške na základe faktúry, ktorá bude vystavená po 

doručení podpísanej zmluvy tak, že platba bude do dátumu splatnosti faktúry pripísaná na účet Tatra banky 

2920874957/1100. Dodávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a neuskutočnenie koncertu v prí-

pade nevyplatenia zálohovej faktúry do doby splatnosti.    
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3.0.  Ostatné dojednania: 

  

  

3.1.       Usporiadateľ umožní účinkujúcim vstup do priestorov vystúpenia minimálne 2  hodiny pred 

začiatkom vystúpenia. Zabezpečí prítomnosť javiskového technika alebo osoby znalej technického vy-

bavenia, elektrickú prípojku 230V, 2 šatne v blízkosti pódia (2 speváčky + 3 hudobníci), stabilné, čisté a 

suché pódium, šírka minimálne: 7x5 m, výška pódia minimálne 80 cm. Do hracej plochy nesmú zasaho-

vať schody, reproduktory, priehlbiny, atď. … 

      3.2.       Príjazd vozidla čo najbližšie k pódiu (hraciemu priestoru) na vyloženie nástrojov,  

1 parkovacie miesto pre väčšie úžitkové vozidlo v blízkosti miesta konania koncertu. 

3.3.       Usporiadateľ zabráni divákom vstup na pódium pred vystúpením aj počas neho. 

3.4. Usporiadateľ je povinný uhradiť poplatky SOZA. 

3.5.        

A)  Usporiadateľ zabezpečí profesionálne ozvučenie, zvukára a vyvýšené javisko, v prípade exte-

riéru zastrešené. ( V prípade záujmu Vám radi poskytneme kontakty na overených zvukárov, alebo za-

bezpečíme ozvučenie Vášho podujatia. V tom prípade sa honorár navýši o honorár ozvučovacej firmy) 

 

B) Usporiadateľ zabezpečí PA systém adekvátny priestoru koncertu, primerane kvalitné a vý-

konné odposluchy (4ks), 2 vstupy do mix pultu (máme vlastné náhlavové mikrofóny DPA) a primerané 

osvetlenie pódia. Použitie in-ear systému prosím konzultujte vopred. 

 

Preferujeme vlastnú sadu bicích. V prípade nutnosti použitia in-house zdieľanej sady, žiadame oznámiť 

model a zloženie v termíne 14 dní pred konaním koncertu.  

 

C) Usporiadateľ zabezpečí štandardné ozvučenie nástrojov (vhodný mikrofón na každý bubon a 

overheads). Preferujeme vlastné basové kombo. V prípade nutnosti použitia in-house zdieľanej basovej 

aparatúry nám prosím včas oznámte model a zloženie. Na ozvučenie prosíme použiť DI-box. 

Používame výhradne vlastné klávesové nástroje (2). Štandardné stereo výstupy. 

 

V prípade exteriérového prostredia a športovej haly žiadame zabezpečiť: 

V prípade návštevnosti nad 1000 ľudí SBS službu.  

Umožnenie predaja  

 

  

4.0.   Doplňujúce požiadavky podľa konkrétneho podujatia : 

  

4.1.  Dodávateľ sa zaväzuje, že uskutoční 60 minútový koncert v dohodnutom termíne a čase, v najvyš-

šej  možnej kvalite. V kapele účinkujú 3 hudobníci a 2 speváčky (ako „Speváčky“ / „Myšky z knižky“ 

alebo „Anjeli“ – prosím zvoľte jednu z možností). V programe nevystupuje škriatok FÍHA tralala.  

4.2. Dodávateľ poskytne usporiadateľovi podklady na propagáciu, alebo návrh plagátu. Usporiadateľ je 

povinný poslať propagačné materiály,  na ktorých je použité logo a fotky na schválenie pred spustením 

propagácie podujatia.  

4.3.  V prípade, že usporiadateľ zabezpečuje program pre politickú stranu, predstaviteľa politickej 

strany, politickú kampaň atď. - tento fakt je povinný oznámiť dodávateľovi písomne na e-mailovú ad-

resu: babyband@fihatralala.sk ešte pred podpísaním zmluvy. V prípade neoznámenia tejto skutočnosti 

zaplatí usporiadateľ dodávateľovi pokutu vo výške 10 000 €. Dodávateľ má právo v takomto prípade od 

zmluvy odstúpiť a koncert neuskutočniť.   

4.4.   V prípade, ak usporiadateľ nezabezpečí niektorú z technických požiadaviek bez predchádzajúcej 

komunikácie a dohody s dodávateľom, dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a koncert neuskutočniť 

s nárokom na plnú výšku honoráru. 

 

  

 

5.0.  Záverečné ustanovenia: 

  

5.1.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom  vyhotovení. 

5.2.  Zmluvu je možné doplniť, zmeniť, prípadne zrušiť len po predchádzajúcej dohode medzi obidvomi 

zmluvnými stranami. 
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5.3.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

5.4.  Potvrdenú zmluvu (podpísanú a opečiatkovanú) je nutné zaslať oscanovanú mailom na adresu ba-

byband@fihatralala.sk do 5 dní od prijatia. V prípade, že posielate zmluvu poštou, treba ju poslať aj 

mailom. 

  

 

 

 

V prípade zrušenia akcie zo strany usporiadateľa po podpise zmluvy, je usporiadateľ povinný zaplatiť dodávate-

ľovi storno poplatok vo výške 50% z dohodnutej výšky honorára do uvedeného dátumu splatnosti 13.12.2018 na 

bankový účet Tatra banky 2920874957/1100. 

V prípade, že sa podujatie zruší v deň vystúpenia, zaplatí usporiadateľ dodávateľovi 100 % z dohodnutej sumy. 

Táto povinnosť zaniká, ak sa akcia preloží na iný, vopred dohodnutý možný termín do 30 dní od pôvodne pláno-

vaného podujatia. 

  

Ak sa koncert neuskutoční z dôvodu vyššej moci (choroba účinkujúcich, kalamita na cestách, a pod.), vráti dodá-

vateľ plnú zaplatenú zálohovú  sumu. 

  

  

V Bratislave             dňa: 19.6.2018                                                  V Trnave             dňa: 27.8.2018 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                pečiatka a podpis                                                                             pečiatka a podpis 

        Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 3.9.2018 
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