
ZMLUVA 

O SPOLUORGANIZOVAN[ UMELECKÉHO PROGRAMU - VYSTÚPENIA 

1/ 
Strana A 

Dom kultúry Sereď 
Školská 118/1 
926 OO Sereď 
IČO: 31 8717 98 

Mgr. František čavojský 
riaditel' DK Sereď 

A 

Strana 8 
HladoHias Group, s. r. o. 
Rumunskej armády 1/6 
036 01 Martin 
Slovensko 
IČO: 43985203 
DIČO: 202254507 4 
IČ DPH: SK2022545074 

UZAVRET Á. MEDZI 

Č íslo účtu : 4018766096/7500 (ČSOB) 
IBAN: SK44 7500 0000 0040 1876 6096 
SWIFT: CEKOSKBX 

Prezentácia knižného vydavatel'stva HladoHias Group s.r.o. 

Miesto konania : Dom kultúry Sereď 
Dátum : 28. 2. 2018 
čas : 18,00 hod. 
Počet vystúpení : 1 

21 
Strana A sa na vlastné náklady zaväzuje : 
• zabezpečiť priestory 

zabezpečí predaj vstupeniek 
propagáciu podujatia- vylepenie plagátov na vývesných plochách uvedenie programu 
v mesačnom bulletine, reklama cez internet 

• zabezpečí sprístupnenie priestorov KD v čase od 16.00 do 22.00 hod. 
• v deň koncertu zabezpečiť vlastného technického pracovníka 

zabezpečí ozvučenie podujatia podl'a požiadaviek HladoHias Group, s. r. o. 
• zabezpečí šatňu pre účinkujúcich, šatňu pre divákov, 
• zabezpečíuvádzačku 

Strana 8 - HladoHias Group, s. r. o. 



sa zaväzuje zabezpečiť program s názvom Prezentácia knižného vydavatel'stva 
HladoHias Group s.r.o. 

dodá plagáty na podujatie v počte 30 ks 

3/ 
Odmena za vystúpenie: 
Strana A- DK Sereď - 20% z každej predanej vstupenky 
Strana B - HladoHias Group, s. r. o. - 80% z každej predanej vstupenky. 

Vstupné: 6 €, na mieste 7 € 

Strana A sa zaväzuje strane B, vyúčtovať tržbu za predané vstupenky na základe konečného 
výstupu z pokladne za predané vstupenky. 

4/ 

Všeobecné podmienky zmluvy . 

1/ Táto zmluva sa uzatvára medzi Dom kultúry Sereď a HladoHias Group, s. r.o. 

2/ Strana B je povinná zaistiť príchod umelcov včas, tak aby bolo vystúpenie včas otvorené. 

3/ Strana A je povinná zabezpečiť vystúpenie tak, aby bolo riadne pripravené podl'a 
zmluvných podmienok, zaistí, aby neboli zhotovované žiadne zvukové, či obrazové 
záznamy, pokial' sa nedohodne inak. 

3/ V prípade nepredvídatel'nej a neodvrátitel'nej udalosti , neuvedenej v tejto zmluve, je 
možné od zmluvy odstúpiť . Odstupujúca strana je povinná uvedené skutočnosti riadne 
doložiť. 

v .s .~~~ .. k~ . : . k. . -.. 2018 

Podpisy oboch zmluvných strán 


