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Dohoda o zabezpečení folklórnej hudobnej produkcie
uzatvorená v zmysle § 510bčianskeho zákonníka

uzavretá medzi
Ľudová dychová hudba Mysl avčanka
Zastúpená: VDH - Tibor Mašák

Fčaok:°3Pte;;§°[49°4]3Dľčys!%V2ig86428
mobil: 0903167 766

ďalej ako „zhotoviteľ/ zastúpenie výkomých umelcov"

a
Mestská čast' Košice - Lorinčík
adresa: Lorinčĺk 15, 04011 Košice

IČO: 00 690 945 DIČ: 202 092 8261

Kontaktná osoba: Damián Exner - starosta
Mobil: 09] 1872162

ďalej ako „objednávateľ"
uzavreli dnešného dňa túto zmluvu o umeleckom výkone.
Čl. I.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je folklóma hudobná produkcia v rámci odpustovej slávnosti
spojenej

so

slávnostným

odhalením

sochy

sv.

Vavrinca

na

akcii

organizovanej

objednávatel'om dňa 14. 08. 2016.

Miesto: Kostol sv. Vavrinca Košice ~ Lorinčík Dátum konania: 14.08. 2016

Čas: od 09.30 h do 12.00 h

1.2 Názov programu: Odpustová slávnost' spojená so slávnostným odhalením sochy sv.
Vavrinca

na akcii

organizovanej

objednávateľom za podmienok nižšie uvedených

a záväzok objednávatel'a zaplatit' za umelecký výkon odmenu -honorár.

1.3 Účinkujú: l'udová dychová skupina Myslavčanka
Čl. II.

Honorár

2.1

0bjednávateľ sa zaväzuje

zaplatiť zástupcovi folklórnej l'udovej hudby za hudobné

vystúpenie odmenu -honoráru vo výške 200 €, slovom: -dvesto é?%r -ktorý bol stanovený

1

vplnej

výške

vrátane

dopravných nákladov,

dohodou.

Vprípade,

ak sa podujatie

neuskutočnĺ na strane objednávateľa, alebo bude zrušené prináleží výkonnému umelcovi
odmena v plnej výške honoráru, akoby k vykonaniu hudobného vystúpenia došlo.

IV.

Záverečné ustanovenia

4.1

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpĺsaného oboma zmluvnými
stranami.

4.2

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.

4.3

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán

obdrží j edno vyhotovenie.
4.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Košice, dňa 12. 08. 2016

Košice, dňa 12.08. 2016

SpobŔ;qfthuóóaMyshvčanfta
reg.č. v ZDIIS 801
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