ZMLUVA
č.1/8/2016
o účinkovaní folklórneho súboru, skupiny, jednotlivca
na 44. ročníku Podhoroďských slávností
Usporiadateľ:
Obec Podhoroď
Sídlo:
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
v zastúpení:
Anton Hricko – starosta obce
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
2868192958/0200
IBAN:
SK9102000000002868192958
IČO:
00325635
DIČ:
2020752294
(ďalej len usporiadateľ)
Účinkujúci:
FSK Bežovčanky
Zastúpený:
Mária Sabová
Dátum narodenia:
Adresa:
Bežovce 420, 072 53
Bankové spojenie:
SLSP, a.s.
IBAN:
SK3509000000005066963639
na strane druhej ( ďalej len účinkujúci)
uzatvárajú túto zmluvu o účinkovaní súboru, skupiny, jednotlivca.

Čl.1
Predmet zmluvy a povinnosti účinkujúceho
Ú Č I N K U J Ú C I sa zaväzujú :
1. Vystúpiť v Podhoroďkých slávnostiach dňa 28.08.2016
2. Presný počet účinkujúcich vrátane vedúcich je : 12
3. Dostaviť sa včas na účinkovanie v programoch podľa harmonogramu, ktorý
včas obdržíte.
4. Účinkujúci pricestujú do Podhorode:
a) autobusom
5. Dostaviť sa na miesta konania v zmysle priloženého harmonogramu.
6. Účinkujúci prehlasujú, že sa podrobia koncepcii programu festivalu a vystúpia s programovými
číslami na základe dohovoru s programovými pracovníkmi festivalu a splnia dohodnuté požiadavky a
podmienky usporiadateľov.
7. Účinkujúci sa zaväzuje :
a) odstúpiť všetky autorské práva usporiadateľovi festivalu ( týka sa vysielania rozhlasom, televíziou,
nahrávanie na zvukové a obrazové nosiče a ich použitie na vydavateľskú činnosť) aj pre budúce roky,
kedy môžu byť materiály použité k propagačným účelom.
b) Autorské poplatky (napr. LITA) si hradí súbor sám.
c) dodá usporiadateľovi GFS potrebný materiál ako propagáciu v čase určenom usporiadateľom
festivalu.
Čl.2
Povinnosti usporiadateľa
1. Uhradiť honorár za vystúpenie a dopravu do Podhorode vo výške 100,00 Eur. Platba za vystúpenie
bude uhradená v hotovosti.

2. Zabezpečí riadny priebeh vystúpenia, potrebnú ozvučovaciu aparatúru, javisko a potrebnú technickú
službu.
3. Zabezpečí pre účinkujúcich tieto potreby a požiadavky :
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. Právo zrušiť zmluvu má účinkujúci len v prípadoch osobitne odôvodnených, týkajúcich sa priamo
účinkujúcich ( nemoc, uraz, úmrtie v najbližšej rodine, úradný zákaz a pod). Takýto prípad musí byť
doložený a potvrdený právoplatným a hodnoverným dokladom.
2. Ak sa účinkujúci oneskorí na začiatok plánovaného vystúpenia, alebo jeho spôsobilosť na skúšku
alebo program je nedostatočná a tým naruší hladký priebeh prípravy programu alebo priamo program
festivalu, má usporiadateľ právo účinkujúcich poslať späť. V takomto prípade si všetky výdavky
spojené s účasťou na festivale, účinkujúci hradí sám. Zároveň uhradí usporiadateľovi všetky tým
spôsobené materiálne, finančné i morálne škody.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán, účinnosť deň po zverejnení na web sídle
obce. Má dve strany a je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo strán
obdrží po jednom z nich. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sa môžu urobiť len po súhlase oboch
zmluvných strán a jedine písomnou formou.

V Podhorodi dňa: 28.08.2016
Usporiadateľ:

Anton Hricko
starosta obce

Učinkujúci:

Mária Sabová

ZMLUVA
č.2/8/2016
o účinkovaní folklórneho súboru, skupiny, jednotlivca
na 44. ročníku Podhoroďských slávností
Usporiadateľ:
Obec Podhoroď
Sídlo:
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
v zastúpení:
Anton Hricko – starosta obce
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
2868192958/0200
IBAN:
SK9102000000002868192958
IČO:
00325635
DIČ:
2020752294
(ďalej len usporiadateľ)
Účinkujúci:
Mužská spevácka skupina DUKÁT
Zastúpený:
Ján Keleman
Dátum narodenia:
Adresa:
Sadová 581, Stakčín 07661
Bankové spojenie:
IBAN:
na strane druhej ( ďalej len účinkujúci)
uzatvárajú túto zmluvu o účinkovaní súboru, skupiny, jednotlivca.

Čl.1
Predmet zmluvy a povinnosti účinkujúceho
Ú Č I N K U J Ú C I sa zaväzujú :
1. Vystúpiť v Podhoroďkých slávnostiach dňa 28.08.2016
2. Presný počet účinkujúcich vrátane vedúcich je: 4
3. Dostaviť sa včas na účinkovanie v programoch podľa harmonogramu, ktorý
včas obdržíte.
4. Účinkujúci pricestujú do Podhorode:
a) autobusom
5. Dostaviť sa na miesta konania v zmysle priloženého harmonogramu.
6. Účinkujúci prehlasujú, že sa podrobia koncepcii programu festivalu a vystúpia s programovými
číslami na základe dohovoru s programovými pracovníkmi festivalu a splnia dohodnuté požiadavky a
podmienky usporiadateľov.
7. Účinkujúci sa zaväzuje :
a) odstúpiť všetky autorské práva usporiadateľovi festivalu ( týka sa vysielania rozhlasom, televíziou,
nahrávanie na zvukové a obrazové nosiče a ich použitie na vydavateľskú činnosť) aj pre budúce roky,
kedy môžu byť materiály použité k propagačným účelom.
b) Autorské poplatky (napr. LITA) si hradí súbor sám.
c) dodá usporiadateľovi GFS potrebný materiál ako propagáciu v čase určenom usporiadateľom
festivalu.
Čl.2
Povinnosti usporiadateľa
1. Uhradiť honorár za vystúpenie a dopravu do Podhorode vo výške 120,00 Eur. Platba za vystúpenie
bude uhradená v hotovosti.

2. Zabezpečí riadny priebeh vystúpenia, potrebnú ozvučovaciu aparatúru, javisko a potrebnú technickú
službu.
3. Zabezpečí pre účinkujúcich tieto potreby a požiadavky :
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. Právo zrušiť zmluvu má účinkujúci len v prípadoch osobitne odôvodnených, týkajúcich sa priamo
účinkujúcich ( nemoc, uraz, úmrtie v najbližšej rodine, úradný zákaz a pod ). Takýto prípad musí byť
doložený a potvrdený právoplatným a hodnoverným dokladom.
2. Ak sa účinkujúci oneskorí na začiatok plánovaného vystúpenia, alebo jeho spôsobilosť na skúšku
alebo program je nedostatočná a tým naruší hladký priebeh prípravy programu alebo priamo program
festivalu, má usporiadateľ právo účinkujúcich poslať späť. V takomto prípade si všetky výdavky
spojené s účasťou na festivale, účinkujúci hradí sám. Zároveň uhradí usporiadateľovi všetky tým
spôsobené materiálne, finančné i morálne škody.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán, účinnosť deň po zverejnení na web sídle
obce. Má dve strany a je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo strán
obdrží po jednom z nich. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sa môžu urobiť len po súhlase oboch
zmluvných strán a jedine písomnou formou.

V Podhorodi dňa: 28.08.2016
Usporiadateľ:

Anton Hricko
starosta

Učinkujúci:

Ján Keleman

ZMLUVA
č.3/8/2016
o účinkovaní folklórneho súboru, skupiny, jednotlivca
na 44. ročníku Podhoroďských slávností
Usporiadateľ:
Obec Podhoroď
Sídlo:
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
v zastúpení:
Anton Hricko – starosta obce
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
2868192958/0200
IBAN:
SK9102000000002868192958
IČO:
00325635
DIČ:
2020752294
(ďalej len usporiadateľ)
Účinkujúci:
Občianske združenie ABU
Zastúpený:
Vladimír Kocúrek
Dátum narodenia:
Adresa:
Štúrova 37, Lipany
Bankové spojenie:
IBAN:
na strane druhej ( ďalej len účinkujúci)
uzatvárajú túto zmluvu o účinkovaní súboru, skupiny, jednotlivca.

Čl.1
Predmet zmluvy a povinnosti účinkujúceho
Ú Č I N K U J Ú C I sa zaväzujú :
1. Vystúpiť v Podhoroďkých slávnostiach dňa 28.08.2016 – bojová družina
2. Presný počet účinkujúcich vrátane vedúcich je: 8
3. Dostaviť sa včas na účinkovanie v programoch podľa harmonogramu, ktorý
včas obdržíte.
4. Účinkujúci pricestujú do Podhorode:
a) osobným autom
5. Dostaviť sa na miesta konania v zmysle priloženého harmonogramu.
6. Účinkujúci prehlasujú, že sa podrobia koncepcii programu festivalu a vystúpia s programovými
číslami na základe dohovoru s programovými pracovníkmi festivalu a splnia dohodnuté požiadavky a
podmienky usporiadateľov.
7. Účinkujúci sa zaväzuje :
a) odstúpiť všetky autorské práva usporiadateľovi festivalu ( týka sa vysielania rozhlasom, televíziou,
nahrávanie na zvukové a obrazové nosiče a ich použitie na vydavateľskú činnosť) aj pre budúce roky,
kedy môžu byť materiály použité k propagačným účelom.
b) Autorské poplatky (napr. LITA) si hradí súbor sám.
c) dodá usporiadateľovi GFS potrebný materiál ako propagáciu v čase určenom usporiadateľom
festivalu.
Čl.2
Povinnosti usporiadateľa
1. Uhradiť honorár za vystúpenie a dopravu do Podhorode vo výške 400,00 Eur. Platba za vystúpenie
bude uhradená v hotovosti.

2. Zabezpečí riadny priebeh vystúpenia, potrebnú ozvučovaciu aparatúru, javisko a potrebnú technickú
službu.
3. Zabezpečí pre účinkujúcich tieto potreby a požiadavky :
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. Právo zrušiť zmluvu má účinkujúci len v prípadoch osobitne odôvodnených, týkajúcich sa priamo
účinkujúcich ( nemoc, uraz, úmrtie v najbližšej rodine, úradný zákaz a pod ). Takýto prípad musí byť
doložený a potvrdený právoplatným a hodnoverným dokladom.
2. Ak sa účinkujúci oneskorí na začiatok plánovaného vystúpenia, alebo jeho spôsobilosť na skúšku
alebo program je nedostatočná a tým naruší hladký priebeh prípravy programu alebo priamo program
festivalu, má usporiadateľ právo účinkujúcich poslať späť. V takomto prípade si všetky výdavky
spojené s účasťou na festivale, účinkujúci hradí sám. Zároveň uhradí usporiadateľovi všetky tým
spôsobené materiálne, finančné i morálne škody.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán, účinnosť deň po zverejnení na web sídle
obce. Má dve strany a je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo strán
obdrží po jednom z nich. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sa môžu urobiť len po súhlase oboch
zmluvných strán a jedine písomnou formou.

V Podhorodi dňa: 28.08.2016
Usporiadateľ:

Anton Hricko
starosta

Učinkujúci:

Vladimír Kocúrek

ZMLUVA
č.4/8/2016
o účinkovaní folklórneho súboru, skupiny, jednotlivca
na 44. ročníku Podhoroďských slávností
Usporiadateľ:
Obec Podhoroď
Sídlo:
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
v zastúpení:
Anton Hricko – starosta obce
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
2868192958/0200
IBAN:
SK9102000000002868192958
IČO:
00325635
DIČ:
2020752294
(ďalej len usporiadateľ)
Účinkujúci:
Arnika
Zastúpený:
Ivan Tužeľák
Dátum narodenia:
Adresa:
Tolstého 303/26, Užhorod
Bankové spojenie:
IBAN:
na strane druhej ( ďalej len účinkujúci)
uzatvárajú túto zmluvu o účinkovaní súboru, skupiny, jednotlivca.

Čl.1
Predmet zmluvy a povinnosti účinkujúceho
Ú Č I N K U J Ú C I sa zaväzujú :
1. Vystúpiť v Podhoroďkých slávnostiach dňa 28.08.2016 – spevácke vystúpenie
2. Presný počet účinkujúcich vrátane vedúcich je: 11
3. Dostaviť sa včas na účinkovanie v programoch podľa harmonogramu, ktorý
včas obdržíte.
4. Účinkujúci pricestujú do Podhorode:
a) osobným autom
5. Dostaviť sa na miesta konania v zmysle priloženého harmonogramu.
6. Účinkujúci prehlasujú, že sa podrobia koncepcii programu festivalu a vystúpia s programovými
číslami na základe dohovoru s programovými pracovníkmi festivalu a splnia dohodnuté požiadavky a
podmienky usporiadateľov.
7. Účinkujúci sa zaväzuje :
a) odstúpiť všetky autorské práva usporiadateľovi festivalu ( týka sa vysielania rozhlasom, televíziou,
nahrávanie na zvukové a obrazové nosiče a ich použitie na vydavateľskú činnosť) aj pre budúce roky,
kedy môžu byť materiály použité k propagačným účelom.
b) Autorské poplatky (napr. LITA) si hradí súbor sám.
c) dodá usporiadateľovi GFS potrebný materiál ako propagáciu v čase určenom usporiadateľom
festivalu.
Čl.2
Povinnosti usporiadateľa
1. Uhradiť honorár za vystúpenie a dopravu do Podhorode vo výške 250,00 Eur. Platba za vystúpenie
bude uhradená v hotovosti.

2. Zabezpečí riadny priebeh vystúpenia, potrebnú ozvučovaciu aparatúru, javisko a potrebnú technickú
službu.
3. Zabezpečí pre účinkujúcich tieto potreby a požiadavky :
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. Právo zrušiť zmluvu má účinkujúci len v prípadoch osobitne odôvodnených, týkajúcich sa priamo
účinkujúcich ( nemoc, uraz, úmrtie v najbližšej rodine, úradný zákaz a pod ). Takýto prípad musí byť
doložený a potvrdený právoplatným a hodnoverným dokladom.
2. Ak sa účinkujúci oneskorí na začiatok plánovaného vystúpenia, alebo jeho spôsobilosť na skúšku
alebo program je nedostatočná a tým naruší hladký priebeh prípravy programu alebo priamo program
festivalu, má usporiadateľ právo účinkujúcich poslať späť. V takomto prípade si všetky výdavky
spojené s účasťou na festivale, účinkujúci hradí sám. Zároveň uhradí usporiadateľovi všetky tým
spôsobené materiálne, finančné i morálne škody.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán, účinnosť deň po zverejnení na web sídle
obce. Má dve strany a je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo strán
obdrží po jednom z nich. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sa môžu urobiť len po súhlase oboch
zmluvných strán a jedine písomnou formou.

V Podhorodi dňa: 28.08.2016
Usporiadateľ:

Anton Hricko
starosta

Učinkujúci:

Ivan Tužeľák

