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ZMLUVA 

Dodávateľ 
Jack Jack, s.r.o. 
Ing. Katarína Hrivňáková 
Tríbečská 11 
949 01 Nitra 
IČO: 44 430 078 
DIČ: 2022702352 
Bankové spojenie: 2629148810/1100 - Tatrabanka 

Korešpondenčná Adresa: 
Marek Viršík 
Lehota 109 
95136 Lehota pri Nitre 

Usporiadateľ 
Mesto Senec 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
IČO: 00305065 
DIČ:2020662237 

Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je usporiadanie koncertného vystúpenia skupiny Horkýže Slíže dňa 13. 6. 
2015 o 21.30 hod na Slnečných jazerách JUH Senec - Senecké leto 2015. 

Povinnosti usporiadateľa 
Zabezpečiť: 
priestory na podujatie (pódium, šatňu pre účinkujúcich) 
nástupy potrebných pracovníkov tak, aby boli prítomní pri úprave pódia a technických skúškach 
programu 
catering Horkýže Slíže (7 osôb): 0, 71 vodky, 6 x 0,71 červeného vína, 41 Coca Coly alebo Pepsi 
Coly, 4 x 0,5 1 piva, 2 x 1,51 neperlivej vody, občerstvenie pre 7 osob (obložené misy, pizza alebo 
teplé jedlo, nie guláš alebo klobása) 
4 ľudí na vykladanie aparátu pri príchode kapely a po skončení koncertu 
strážené parkovacie miesto na mieste koncertu 
technické podmienky: viď príloha 

Povinnosti dodávateľa 
Zabezpečiť: 
vystúpenie skupiny Horkýže Slíže - cca 60 min. 
príchod účinkujúcich na zvukovú skúšku. 



Finančné podmienky 
Usporiadateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi fixný honorár vo výške 5000 EUR. Časť honoráru 
(1000 eur) sa vyplatí prevodom na účet do 20. 1. 2015 a zvyšná časť (4000 eur) bude vyplatená v 
hotovosti pred koncertom po príchode kapely. 
Za finančné vyrovnanie je zodpovedný a na koncerte bude prítomný Jana Žilincová 

Sankcie 
V prípade, že dodávateľ odstúpi od zmluvy v čase po začatí mediálnej kampane (2 mesiace 
a menej pred vystúpením), a to bez riadne doložených dôvodov (choroba, zranenie, úmrtie 
v rodine a pod.), je povinný uhradiť usporiadateľovi všetky do toho času preukázateľné náklady 
týkajúce sa prípravy koncertu. 
V prípade, že usporiadateľ odstúpi od zmluvy po jej podpísaní, uhradí dodávateľovi finančnú 
čiastku 5000 EUR. V prípade porušenia alebo zrušenia podmienok tejto zmluvy z dôvodov 
stojacich mimo zmluvných strán, zmluvné strany sa dohodli, že si nebudú robiť nároky na úhradu 
škody. 

Záverečné ustanovenia 
Túto zmluvu možno zrušiť len so súhlasom oboch zmluvných strán písomnou formou (len pre 
mimoriadne udalosti). 
Prípadné doriešenie detailov pri zabezpečovaní podujatia (technického a produkčného 
charakteru) bude za dodávateľa riešiť Marek Viršík. a za usporiadateľa Jana Žilincová. 
O všetkých zmenách a dodatkoch sa budú obe zmluvné strany okamžite písomne informovať. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. 
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 ks obdrží dodávateľ a 1 ks usporiadateľ. 
Zmluva nabúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

V Nitre dňa 28.10. 2014 V 
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