
DOHODA 
o spolupráci pri príprave a realizácii 

XX. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS 
Spišská Nová Ves, Kežmarok, Spišská Kapitula, Spišské Vlachy, Smižany 

 
Čl. 1 

Účastníci dohody 
 
Občianske združenie MUSICA NOBILIS, Prievozská 32, 821 05 Bratislava, IČO: 42173531, 
zastúpené Mariánom Lapšanským – predsedom (ďalej len MN) 
 
a 
 
Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 00329657, DIČ: 2021331543  
zastúpené Ľubomírom Fifikom - primátorom mesta  
 

Čl. 2 
Predmet dohody 

 
Predmetom dohody je spolupráca pri príprave a realizácii koncertu v rámci XX. ročníka 
medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-18. októbra 
2015. 
 

Čl. 3 
Povinnosti zmluvných strán 

MN: 
a) zostaví dramaturgiu koncertu (program) s určením dňa a hodiny podľa tohto rozpisu: 

15. október 2015 o 19.00 hod –  Julia Reth - harfa 
Spišské Vlachy   Wolfgang Golds - flauta, panova flauta 
Malý katolícky kostol   
 

b) po dohovore s interpretmi určí príchody a odchody do a zo Spišských Vlách 
c) zabezpečí pre účastníkov koncertov dopravu do a zo Spišských Vlách 
d) zostaví harmonogram skúšok 
e) predloží Mestu Spišské Vlachy na schválenie rozpočet na celé podujatie 
f) pre interpretov zabezpečí vyhotovenie zmlúv s určením výšky honoráru, ako aj jeho 

vyplatenie 
g) zabezpečí tlač propagačných materiálov – plagát festivalu, bulletin, leták 
h) v spolupráci s Mestom Spišské Vlachy uskutoční propagáciu – oznam do centrálnych 

masmédií – Slovenský rozhlas, Slovenská televízia atď., ako i prípadné dohovory 
s nimi (o záznamoch) vykonáva priamo. 

 
Mesto Spišské Vlachy: 

a) zabezpečí a uhradí priestor koncertnej sály zdarma, ako aj šatne pre interpretov pred 
koncertom 

b) dohodne a uhradí služby potrebné na koncerte (uvádzačky, šatnárky, manipulanti 
apod.), ktoré i uhradí priamo 

c) zabezpečí propagáciu koncertov v mieste ich konania – výlep plagátov, oznam do 
miestnych masmédií, cestovných kancelárií apod. 

d) zabezpečí predpredaj a predaj vstupeniek na koncert 



e) uhradí časť nákladov spojených s realizáciou podujatia v zmysle rozpisu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

 
Čl. 4 

Spoločné ustanovenia 
Mesto Spišské Vlachy uhradí časť reálnych nákladov na podujatie v zmysle rozpisu, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody – vo výške 400,-Eur (slovom štyristo Eur), a to 
prevodným príkazom na účet MN vedený vo VÚB a.s. Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK78 
0200 0000 0026 6870 0858, BIC: SUBA SKBX, a to po predložení faktúry zo strany MN. 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

1.V prípade nesplnenia bodu Čl. 4 tejto dohody má MN právo odstúpiť od plnenia tejto  
dohody v celom rozsahu. 
2.Dohoda je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden. Všetky 
zmeny a doplnky tejto dohody možno vykonávať len písomnou formou. 
3.MN a Mesto Spišské Vlachy podpisujú túto dohodu na znak súhlasu. 
4.Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obidvoch zmluvných 
strán.  
5.Túto dohodu je možné meniť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.  
6.Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tejto Dohody, ktorá je súhlasným 
a vážnym prejavom ich skutočnej vôle, porozumeli mu a potvrdzujú, že táto nebola 
uzatvorená v tiesni alebo za nevýhodných podmienok. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 25.9.2015            V Spišských Vlachoch, 1.10.2015 
 
 
 
 signed         signed 
   OZ Musica Nobilis       Mesto Spišské Vlachy 
Marián Lapšanský – predseda     Ľubomír Fifik - primátor 
 
 
Rozpis nákladov na podujatie (v Eur): 
- honoráre    1.000,- 
- ubytovanie       200,- 
- cestovné       500,- 
- bulletin, plagát, leták     400,- 
- organizačné práce      300,-  
____________________________________ 
SPOLU CELKOM:             2.400,- 
 
Rozpis príjmov na podujatie: 
Mesto Spišské Vlachy     400,- 
MN      2.000,-  


