Zmluva o poskytnutí hudobnej produkcie
Č. ............../2022

Objednávateľ:

OBEC BUŠINCE
v zastúpení: Ing. Zoltán Végh, starosta obce
Železničná 4/320
991 22 Bušince
IČO: 00319 236
DIČ: 202124 3103

a

Poskytovateľ:

Monika Rigová
....................................................
....................................................

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí hudobnej produkcie:
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi
hudobnú produkciu pri príležitosti realizácie projektu „Bušinský kultúrny festival v
duchu porozumenia Slovákov, Maďarov a Rómov - druhý ročník“ 2022 za podmienok
uvedených v ďalšom texte tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi hudobnú produkciu dňa
27.8.2022 v čase od 20:30 do 21:30 hod. na amfiteátri, Ipeľská ulica v obci Bušince.
Zároveň sa zaväzuje prísť na miesto konania podujatia minimálne 30 minút pred
samotným vystúpením.
3. Poskytovateľ je povinný vykonať hudobnú produkciu osobne. Tým nie je dotknuté jeho
právo prizvať k svojej činnosti súvisiacej s plnením predmetu tejto zmluvy aj ďalšie
osoby, ak to považuje za potrebné.
4. Celková dohodnutá odmena za zabezpečenie a poskytnutie hudobnej produkcie podľa
tejto zmluve je 700,- EUR (slovom: sedemsto eur). Táto suma zahŕňa aj náhradu
všetkých nákladov, ktoré poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy
vzniknú, vrátane odmien osôb podľa bodu 3. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť poskytovateľovi zálohu 50% z dohodnutej odmeny, t.j. 350,- EUR (slovom:
štyristo) prevodom na účet poskytovateľa: IBAN: HU93117731640005957800000000
najneskôr dňa 22.8.2022. Zvyšnú časť odmeny zaplatí objednávateľ v hotovosti
bezodkladne po riadnom vykonaní hudobnej produkcie na mieste podujatia.

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy, je však povinný
nahradiť poskytovateľovi všetky náklady, ktoré mu v dôsledku toho preukázateľne
vzniknú, za podmienky, že im poskytovateľ nemohol zabrániť.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ poruší niektorú zo svojich
povinností uvedených v tejto zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 350,- EUR (slovom: štyristo eur). Tým nie je dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa § 47a ods.
1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si títo zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
exemplár.

V Bušinciach, dňa 19.8.2022

..............................................................
Obec Bušince
Zast. Ing. Zoltán Végh, starosta obce

........................................................
Monika Rigová
speváčka

