Zmluvné strany :

č. zmluvy : NN 2014-1215

Agentúra SR: NN FOX s.r.o.
so sídlom: Bernolákova 5, 040 11 KOŠICE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel s.r.o., vložka číslo:
IČO: 47993685
bankové spojenie:
č. účtu Euro:: SWIFT: TATR SK BX

22371/V

Poštová ( korešpondenčná ) adresa:

ROMAN TIMKO
Trieda SNP 80
040 11 Košice, Slovenská republika
+420 608 626 232

*

manager@no-name.sk

*

+420 724 008 263

(ďalej len „ Agentúra “)
&
Objednávateľ SK: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
So sídlom: Hlavná 17, 91701 Trnava
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
Platca DPH v SK: SK2021190963
Zastúpený: Ing. Martin Turčan - riaditeľ
Email: juraj.adam@skasz.trnava.sk
Mobil: +421915443346
(ďalej len

„ Promotér “)

uzatvárajú podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Autorského zákona nasledujúcu

Zmluvu o uskutočnení vystúpenia
I. (predmet zmluvy)
1) Predmetom tejto Zmluvy je uskutočnenie vystúpenia skupiny
(ďalej len ,, Účinkujúci “).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

®

vystúpenie sa uskutoční dňa: 12.9. 2020 (sobota)
miesto konania: Trnava, Meststký amfiteáter
adresa konania: Halenárska 20, Trnava (48.3744687, 17.5937197)
typ akcie: Samostatný koncert kapely NoName, prípadne dvojkoncert (predkapela a kapela
NoName) počas trvania Tradičného trnavského jarmoku
pod názvom: Rozlúčka s letom 2020
začiatok akcie: 20.30 hod. (finálny čas sa upresní počas roka 2020)
začiatok vystúpenia No name : 22.00 hod. (finálny čas sa upresní počas roka 2020)
zvuková skúška vrátane stavby ideálne od: 16.00 do 18.00
hod
dĺžka vystúpenia: 60 min. v celku
II. (povinnosti agentúry)

1) Agentúra, ktorá je slovenský právnický subjekt nemajúci žiadnu pobočku v inej krajine zložený iba z hudobníkov
NoName sa zaväzuje zabezpečiť riadne vystúpenie skupiny NoName v čase a v mieste konania vystúpenia uvedenom
v tejto zmluve. Skupina NoName vystúpi v zložení: Igor Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Dušan Timko, Zoltán Šallai,
Viliam Gutray.
III. (povinnosti promotéra)
1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je RIDER - Technické a Organizačné podmienky, ktoré špecifikujú všetky
povinnosti Promotéra, požiadavky na ubytovanie, repertoárový list pre OSA a podmienky pre aparatúru, ktorú bude
treba zabezpečiť a pod.
IV. ( finančné podmienky)
1) Promotér sa zaväzuje vyplatiť Agentúre sumu 6900.- Eur (slovom: šesťtisícdeväťsto Eur) za vystúpenie skupiny
NoName, vrátane dopravy. Odmena je splatná nasledovne: v hotovosti pred zvukovou skúškou / prevodom na účet
tak, aby v deň vystúpenia boli na účte. Agentúra vystaví na uvedenú čiastku riadny daňový doklad – faktúru,
príjmový i výdajový doklad, ktoré odovzdá pri vyplatení do rúk Promotéra.
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V. (odstúpenie od zmluvy)
1) Promotér je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov vis major (živelná pohroma, epidémia a pod.). Dôvody
odstúpenia je povinný oznámiť Agentúre vhodným spôsobom bezprostredne po tom, čo sa o nich dozvedel. Zároveň je
povinný do troch dní od odstúpenia doručiť Agentúre písomné oznámenie odstúpenia od zmluvy s uvedením dôvodu
odstúpenia.
2) V prípade ak Promotér odstúpi od zmluvy z iných dôvodov ako v bode 1 v dobe :
a) od podpisu zmluvy - 60 kalendárnych dní pred dátumom vystúpenia, uhradí Agentúre 40% dohodnutej sumy
podľa článku IV tejto zmluvy.
b) 59 - 30 kalendárnych dní pred dátumom vystúpenia, uhradí Agentúre 70% dohodnutej sumy podľa článku IV tejto
zmluvy.
c) 30 - po príchode účinkujúcich na miesto vystúpenia, uhradí Agentúre 100% dohodnutej sumy podľa článku IV tejto
zmluvy.
3) Agentúra môže od Zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov na strane účinkujúcich. Odstúpenie a dôvody odstúpenia
je povinná oznámiť Promotérovi písomne, ústne alebo telefonicky. Vopred zaplatenú zálohu je povinná ihneď vrátiť.
VI. (zmluvná pokuta)
1) Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute 190 eur za každé porušenie niektorého z ustanovení tejto Zmluvy
alebo Rideru, ak táto zmluva neurčuje inak.
2) V prípade politickej akcie, kedy meno NoName bude spojené s akýmkoľvek politickým subjektom bude zmluvná
pokuta 36.400 eur.
3) Zmluvná pokuta je splatná na mieste ihneď od oznámenia porušenia zmluvy poškodenou stranou. V prípade
omeškania so zaplatením zmluvnej pokuty má poškodená strana právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo
výške 0,5% zo sumy uvedenej v bode 1 tohto článku za každý, i začatý, deň omeškania.
4) Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej strany domáhať sa náhrady škody podľa osobitných
predpisov, ibaže by tak výslovne stanovovala táto zmluva.
VII. (záverečné ustanovenia)
1) Táto Zmluva i Rider je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana dostane po jednom.
2) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3) Všetky skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s touto zmluvou a nejde o všeobecne známe
informácie, nesmú bez súhlasu druhej zmluvnej strany poskytnúť tretím osobám.
4) Ustanovenia tejto Zmluvy, ako aj právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom. Právne
vzťahy týkajúce sa práv upravených autorským zákonom sa riadia aj Autorským zákonom.
5) Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán, pokiaľ
nie je v tejto zmluve stanovené inak.
6) Po odohraní koncertu a zaplatení faktúry sú vzájomné pohľadávky a záväzky oboch strán vyrovnané. Zmluvné strany
prehlasujú, že akékoľvek spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým dohodou. V prípade ak by spor nebolo
možné riešiť dohodou, zmluvné strany sa dohodli na riešení sporu vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej
republiky.
7) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu i Rider pozorne prečítali, obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvárajú
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa uzavrieť túto Zmluvu je slobodná a vážna a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú osobami oprávnenými za ne konať.

Dňa:.............................................................................
Promotér
Zmluva bola zverejnená 4.6.2019

Dňa...........................................................
Agentúra
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