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Zmluva o spolupráci
uzavretá podl'a paragraňi 51 Občianskeho zákonníka
Čl. l.
Zmluvné strany

1.

Rozpočtová organizácia LUKUS
Sídlo: Námestie republiky 2095/5,
984 01 Lučenec
Zastúpené : Mgr. Tomáš Belko, riaditeľ rozpočtovej organizácie LUKUS
Zamestnanec zodpovedný vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Belko riaditeľ rozpočtovej organizácie LUKUS
bankové spojenie SK35 5600 0000 0060 5867 3002, Prima Banka a. s.,
IČO : 42313902
DIČ : 2120186662
:

(ďalej len usporiadateľ č.

1)

Slovensko proti drogám
Pražská 11
811 04 Bratislava
Zastúpená : Ing. Veronika Viťazová, splnomocnenec
rčo; 42179297

3ič: 20-23199244

8330 0000 0028 0047 2187
Registrované Ministerstvom vnútra SR, č. Spisu VVS/1-900/90-350 78

EBAN: SKO9

(ďalej len usporiadateľ č. 2)

Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je organizácia koncertu Natasha Wright & Alfred McCrary
v Lučenci dňa 14.12.2018 o 19:00 v Synagóge.
Čl.
1.
—

—

—

-

—

—

-

111.

Práva a povinnosti

Usporiadateľ č. 1 na svoje náklady zabezpečí:
informovanie o koncene v Mestskom rozhlase
propagáciu podujatia v týždenníku Mestské noviny a na www.lukus.sk
vylepenie plagátov
poskytnutie priestorov Synagógy V Lučenci
predpredai vstupeniek
suché a čisté javisko
sprístupnenie javiska minimálne 8 hodin pred začiatkom koncertu (o 11:00)
miestneho technika
prípojku elektrickej energie na javisku 230V/16A, 380V/32A a 63A
šatne mini...élne dve s tečúcou vodou
uvádzacie služby

pódium — rozmer 8x4m

-

2. Usporiadateľ č. 2 zabezpečí:
- produkciu koncertu Natasha Wright & Alfred Mccrary v Lučenci dňa 14.12.2018 o 19:00
v Synagóge.
-

ubytovanie pre účinkujúcich a produkciu
dodanie plagátov v počte 50 ks.
dodanie plagátu v digitálnej podobe do Mestských novín
občerstvenie pre účinkujúcich a produkciu
všetky finančné náležitosti týkajúce sa predstavenia (honoráre, produkčné náklady, cestovné,
atď.)
—

Čl. IV Finančné podmienky
1.

2.

Usporiadateľ č.1 sa zaväzuje uhradiť usporiadateľovi č.2 podiel z celej tržby zo vstupného
najneskôr 21 dní po skončení koncertu na základe predloženého vyúčtovania predaja
vstupeniek. Podiel delenia celej tržby z koncertu je zmluvnými stranami dohodnutý.
v pomere 85% pre Usporiadatelia č.2 a 15% pre Usporiadatel'a č.1.
Cena vstupenky je stanovená na 15€.
Čl. V Skončenie zmluvy

].
-

Zmluvu možno ukončiť:
Písomnou dohodou zmluvných strán
Odstúpením od zmluvy, pričom dôvodom na odstúpenie od zmluvy je závažné porušenie
zmluvy, za ktoré sa najmä považuje neplnenie čl. 111 Práva a povinnosti
Čl. vr.

Ostatné dojednania
1.

V prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti sa strana, ktorá porušenie spôsobí
zaväzuje uhradiť poškodenej strane zmluvnú pokutu vo výške 50.- Eur za každú porušenú

zmluvnú povinnosť.

2. V neodôvodnených prípadoch, vedúcich až ku zrušeniu spolupráce a podujatia. je strana ktorá
túto situáciu spôsobí, povinná poškodenej strane vyplatiť zrniuvnú pokutu vo výške 1000.—

Eur.

3. Zmluvná pokuta bude vyplatená

vprospech bankového účtu poškodenej strany najneskôr
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pracovných dní od dňa plánovaného podujatia.
Odôvodnené prípady zrušenia predstavenia sú:
na strane usporiadatelia č. 1: epidémia, úradný zákaz. živelná pohroma, prípadne
rozsiahla deštrukcia miesta konania predstavenia
na strane usporiadateľa č. 2: ochorenie, alebo úmrtie člena súboru (prípadne úmrtie najbližších
rodinných príslušníkov), epidémia, živelná pohroma.
Odôvodnené prípady treba oznámiť zmluvnému partnerovi, najneskôr týždeň pred
samotným kultúrnym podujatím. V takomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán
nárok na plnenie.
5. Nezáujem verejnosti a slabý predpredaj vstupeniek nie je odôvodnený prípad na zrušenie
predstavenia.
6. Všetky daňové povinnosti vsúvislosti sposkytovaným umeleckým výkonom je povinný
priznať a uhradiť usporiadateľ č.2.

4.

Čl. VII
Záverečné ustanovenie

wo

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
V otazkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia občianskeho zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, r. o. LUKUS obdrží tri vyhotovenia, a Slovensko
proti drogám, jedno vyhotovenie.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán písomným dodatkom.
Táto znuuva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť konči 154122018, teda po
ukončení podujatia, alebo tak ako to špecifikujú iné body tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle r. o. LUKUS.
Usporiadateľ č.2 súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle r. o. LUKUS.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.
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Ing. Veronika Víťazová
splnomocnenec Slovensko proti drogám
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ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA LUKUS
Námestie republiky 2095/5

984 01 LUČENEC

Vyúčtovanie
' KONCERT“
Nataša Wright &Alfred Mccrary
„VIANOCNY
V

] 4.1 2.201 8

Predaj vstupeniek cez:
Ticketportal .............. 710,€ -107,80,€ /p0platky pre Ticketportal/=1602,20,€
1

LUKUS .......................................................................... 3915,-€
SPOLU

:

............................................................................

5517,20,€

Rozdelenie tržby: -5517,20,-€
OZ Slovensko proti drogám 85%
15%
LUKUS

827,58€

..........................................

4689,62€

..............................................

Vypočítaný rozdiel medzi: 85% OZ Slovensko proti drogám .............. 4689,62,€
a predanými vstupenkami v sieti Ticketportal

:

..................... Í ....... 1602,20,€

činí: .............................................................................

3087,42,€

táto čiastka bude pre OZ Slovensko proti drogám zaplatená na základe Vami vystavenej
faktúry.

Lučenci: 24.01.2019
Vypracovala: Iveta Gajdošíková
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