
SZERZÓDÉS SZABADTÉRI RENDEZVÉNY MEGTARTÁSÁRÓL 

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VYSTÚPENIA NA OBECNOM PODUJATÍ 

Szervezó-Usporiadateľ: Nagykér Kózség - Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00 309 109, DIČ: 2020416310 
e-mail: starostka@velkykyr.sk 
Banka: Prima Banka SK a.s., SK72 5600 0000 000855532002 

Szolgáltató-Poskytovateľ: Debreczeni Ferenc, Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas zenész 
Cím-adresa: Verecke ut. 120,1025 Budapest, Magyarország 
Kapcsolattartó- Sprostredkovateľ: Tibor Zalabai 
Kapcsolattartó telefonszáma: 0907/736 910, e-mail: tibor.zalabai@gmail.com 

RENDEZVÉNY ADATAI - ÚDAJE ORGANIZOVANÉHO PODUJATIA; 

Fellépó miivész- vystupujúci: Debreceni Ferenc (Ciki) OMEGA egyiittes dobosa 
Rendezvény- podujatie: nyilvános ingyenes falunap - obecný deň bez vstupného 
Helyszín- Miesto: Szlovákia, Nagykér, Kultúrpark, Apáti utca- kultúrny park Veľký Kýr, Apátska ul. 
Idópont-termín: 2017. július 29 
Fellépés idópontja- termín vystúpenia: 
19,30 órától: cca 30-45 perces beszélgetés, aláírásosztás, fényképezés- cca 30-45 min. autogramiáda, 
22,00 órakor OMEGA REVIVAL fellépése - od 22,00 hod. vystúpenie hud. skupiny OMEGA REVIVAL 

I. 

1.) A szerzódés szóbeli megállapodás alapján kottetett. 

Zmluva bola uzatvorená na základe ústnej dohody 

2.) A Szervezó és a Szolgáltató megállapodtak, hogy a fent feltuntetett rendezvény keretén belul 
(nagykéri falunap - 2017. 7.29) a Fellépó muvész személyesen megjelenik a rendezvényen és 
a megbeszélt idópontban elóre megegyezett tiszteletdíj kifizetése ellenében (500 EUR, azaz 
ôtszáz euró) eleget tesz fellépésével a Szervezó felkérésének. A tiszteletdíj tartalmazza az 
ÁFÁt és megegyezés alapján a fellépés után készpénzben kerul kifizetésre. 

Usporiadateľa Poskytovateľsa dohodli, že Poskytovateľ sa hore uvedeného podujatia 
osobne zúčastní, uskutoční v dohodnutom termíne svoje vystúpenie, za čo mu bude 
vyplatená dohodnutá odmena (500 eur slovom: päťsto eur). Dohodnutá odmena obsahuje aj 
DPH a bude Poskytovateľovi vyplatená v hotovosti po ukončení vystúpenia. 

3.) Amennyiben a fellépés kedvezótlen idójárás esetén a kijelôlt helyszínen nem valósulhat meg, 
a rendezvény a nagykéri kultúrházban kerul megrendezésre. 

Ak nebude možné pre nepriaznivé počasie uskutočniť podujatie na dohodnutom mieste, 
uskutoční sa vystúpenie vo veľkom kultúrnom dome. 
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4.) A megbeszélt fellépés csak kölcsönös írásos megállapodás alapján mondható le legkésőbb 10 
nappal a megbeszélt időpont előtt. 

5.) A falunapi rendezvény programjának kivitelezése érdekében a megbeszélt időpont betartása 
kötelező. A Szervező nem kötelezhető a megbeszélt tiszteletdíj kifizetésére, amennyiben a 
fellépés a megbeszélt időpontban a Fellépő hibájából nem valósul meg. Amennyiben 
a fellépés a Szervező hibájából elmarad, köteles a Fellépő tiszteletdíját ennek ellenére 
kifizetni. 

6.) A fellépés és a tiszteletdíj kifizetése nem kötődik megadott létszámú közönség betartására. 

Nagykér, Veľký Kýr 25.7.2017 


