
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KONCERTU 
 
 
Dodávateľ:                                                        Objednávateľ: 
 
Lenka production, s.r.o.                              Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava  
Kysak 195  04481                                         Hviezdoslavovo námestie 7 
IČO: 52 403 513                                            026 01 Dolný Kubín 
DIČ:                                                               IČO: 34145106 
IBAN: SK93 1100 0000 0029 4407 0953      DIČ: 2021437913 
Banka: Tatra banka                                       IBAN: SK40 8180 0000 0070 0048 1213                                                                            
                                                                      Banka: Štátna pokladnica 

 OBCHODNÉ PODMIENKY 

 
Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia sa uzatvára medzi Lenka Production, s.r.o.  a  Oravským 
múzeom P.O.Hviezdoslava. 
Jej predmetom je koncert Lenky Filipovej a jej hostí na Oravskom hrade 18.7.2019 o 20.00h.. 
príchod techniky: 16.00h, zvuková skúška: 18.00h., koncert: o 20.00h. 
 
Dodávateľ zabezpečí: dopravu, ozvučenie, ubytovanie umelcov, propagáciu koncertu a propagačné 
plagáty na vlastné náklady,predpredaj vstupeniek cez sieť ticketportal.sk. 
Objednávateľ zabezpečí: šatňu, el. prípojku k pódiu 230V s dostatočne silným ističom , prítomnosť 
technika znalého el. rozvodov, ističov. Dodá vstupenky do predpredaja Objednávateľovi. 
Objednávateľ zabezpečí: priestory nádvoria hradu, pódium so zastrešením, s lavicami ( zastrešenie a 
počet lavíc podľa vlastných možností), predpredaj vstupeniek na hrade s 5% províziou z ceny 
vstupenky. Zabezpečí výlep plagátov na hrade a v podhradí podľa vlastných možností minimálne dva 
mesiace pred koncertom. Zabezpečí parkovanie pred nádvorím pre jedno osobné auto. Dve 
parkovacie miesta v podhradí. 
 
Platobné podmienky: Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že provízia z predaných vstupeniek na 
hrade je vo výške 5% z ceny vstupenky 20.- eur. Tržbu za vyplatené vstupenky predané na hrade 
uhradí Objednávateľ Dodávateľovi bankovým prevodom do 7 dní.  Za prenájom priestorov hradného 
nádvoria Dodávateľ uhradí Objednávateľovi poplatok 400.- eur.  
 
Dodávateľ vysporiada na svoje náklady aj zrážkovú daň po dohode s umelcom.. 
 
Táto zmluva je záväzná pre obe strany, ktoré to dokladujú svojimi podpismi. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom  podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 
zverejnení na webovom sídle. 
 
Vystúpenie možno odvolať iba z vážnych objektívnych dôvodov: (živelná pohroma,  
úmrtie umelca, dopravná nehoda ...).  
 

 
V Oravskom Podzámku, 17.5.2019 
 
 
 
 
 
     ......................................................... 
          podpis a pečiatka dodávateľa 

   
V Oravskom Podzámku, 17.5.2019 
 
 
 
 
 
     ......................................................... 

podpis a pečiatka objednávateľa 

 
 


