SMLOUVA O UMĚLECKÉM VYSTOUPENÍ
Pořadatel: Obec Slovenský Grob
adresa: Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČ: 00305073
DIČ: 2020662248
telefon/fax: +421336478210
e-mail: obec@slovensky-grob.sk
zastoupen: Mgr. Štefan Gašparovič, starosta obce
dále jen pořadatel
a
Účinkující: Václav a Veronika Řihákovi a Grande Moravia
Fakturační adresa: Mutěnská 1250, 696 04 Svatobořice-Mistřín
IČ: 74900064
mobilní telefon: +420 777 60 59 23
e-mail: info@rihakovi.cz
web: http://www.rihakovi.cz
zastoupen: Ing. Václavem Řihákem
dále jen účinkující
I . Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je umělecké vystoupení v obci Slovenský Grob manželů Řihákových a
cimbálové muziky Grande Moravia
II. Termín konání
Akce uskuteční dne: 20.11.2016
Čas vystoupení: 15:00 hod.
III. Místo konání
Kde: Slovenský Grob, Veľká sála Domu kultury, Chorvátska 54

IV. Cena, platební podmínky
Účinkujícímu náleží odměna za vystoupení – honoráře 1000,- Eur, dopravné 0,4 Eur/km,
celkem 1095 Eur, na základě vystavené faktury se splatností nejpozději do 18.11. 2016.
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V. Autorské náležitosti
Užití a šíření uměleckého díla nebo děl při výše uvedeném vystoupení se řídí platným zněním
zákona č. 35/1965 Sb. autorského zákona. Účinkující zašle v příloze ke smlouvě repertoárový
list.
VI. Technické a organizační podmínky
Ozvučení zajistí pořadatel.
Počet účinkujících: 7
Požadovaný čas zpřístupnění místa konání – kulturního domu: 2 hodiny předem
VII. Nekonání a odřeknutí vystoupení
Vznikne-li nepředvídatelná událost na straně účinkujícího (nemoc, dopravní kalamita), nevzniká
nikomu žádný nárok; ovšem za podmínky, že účinkující bez prodlení pořadatele o této události
vyrozuměl.
Mimo tyto vyjednané příčiny nelze smlouvu jednostranně zrušit, aniž by strana, která porušení
smlouvy způsobila, neuhradila škodu vzniklou straně druhé. Na straně účinkujícího
se za vzniklou škodu považuje předem sjednaná částka.
VIII. Závěrečná ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každá ze stran. Smlouva
nabývá platnosti podpisem obou zúčastněných stran. V ostatním se smlouva řídí platným
občanským zákoníkem.
V Mistříně dne 4.11.2016

V Slovenskom Grobe, 04.11.2016

účinkující

pořadatel

Príloha : 1 x repertoárový list
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Repertoárový list Václav a Veronika Řihákovi a Grande Moravia
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Teče voda, teče – lidová,arr. Václav Řihák
Dětičky jděte už spát – h/t:František Blahníh, arr. Václav Řihák
Keď sem išel z ráná – lidová
Lásko, bože lásko – lidová, arr. Ladislav Pavluš
Co je to za hora – lidová, arr. Ladislav Pavluš
Proč ta vojna zlá – h/t : Karel Peterka, arr. Václav Řihák
Letí sokol nad jezerem – h/t: Karel Peterka, arr. Václav Řihák/Frankie Zhyrnov
Bude večer – h/t: Fanoš Mikulecký, arr. Ladislav Pavluš
Perina má 4 rožky - lidová
Stokrát sem sa - lidová
Když sem já šel okolo vrat - lidová
Záhorskú dědinů - lidová
Kdyby byla morava - lidová
Rež rež rež - lidová
Mamko moja - lidová
Kdo má počernů - lidová
Když sem já šel kolem panskej, Páslo dívča - lidová
Zaspala nevěsta - lidová
Eště si já směs - lidová
Když sem šel z hradišťa - lidová
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