
Zmluva  

o  umeleckom výkone  

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. 

o autorskom práve  a právach  súvisiacich s autorským  právom ( ďalej len „autorský zákon“) 

 

Uzatvorená medzi 

 

Dodávateľom: 

1. Meno a priezvisko:         Peter Šedivý (DŠ Band) hudobná skupina 

 (ďalej len Umelec)  

 Bydlisko:   Dolná Súča č. 105 PSČ 913 32               

    Rodné číslo:          

 Číslo pasu:    

  

a 

Odberateľom: 

2. Názov Obec Horná Súča 

 (ďalej len Producent) 913 33  Horná Súča 233 

 Zastúpená:  Ing. Juraj  Ondračka, starosta 

 IČO: 00311561 

   DIČ: 2021091479 

 IčDPH: SK 2021091479      

 Číslo bankového účtu: 5152643008/0900  

(ďalej len zmluvné strany). 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa umelecké zoskupenie zaväzuje pre objednávateľa predviesť vystúpenie: 

 

názov akcie: Obecný bál 

dátum akcie: 15.02.2020 

miesto akcie: Obec Horná Súča – kultúrny dom 

čas príchodu umelca na miesto akcie: 1 hodinu pred začiatkom vystúpenia 

čas vystúpenia:                                           19:00 – 04:00 – tanečná zábava 

rozsah umeleckého výkonu umelca:          tanečná zábava – ples 

 

 

Čl. II.  

Cena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť výkonnému umelcovi/ umeleckému zoskupeniu za 

vystúpenie    odmenu  400€, slovom  štyristo eur . 

 

2. Nárok na odmenu vzniká výkonnému umelcovi/ umeleckému zoskupeniu po ukončení 

umeleckého programu. Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú odmenu uhradí 

v hotovosti vo výške dohodnutej v článku II. V bode 1. tejto zmluvy. 



 

3. Výkonný umelec/ umelecké zoskupenie sa zaväzuje splniť si všetky povinnosti 

vyplývajúce z tohto príjmu. 

Čl. III.  

Práva a povinnosti objednávateľa a výkonného umelca/ umeleckého zoskupenia 

 

1. Výkonný umelec/ umelecké zoskupenie zabezpečí uskutočnenie dohodnutého vystúpenia 

riadne a včas v termíne  dohodnutom v článku I. tejto Zmluvy. 

 

2. Objednávateľ zabezpečí nevyhnutné technické požiadavky výkonného umelca/ 

umeleckého zoskupenia potrebné k vystúpeniu  a potrebnú činnosť. 

 

3. Výkonný umelec/ umelecké zoskupenie podpisom na Zmluve prehlasuje, že bol 

oboznámený s bezpečnostnými a požiarnymi  predpismi v mieste predvádzania 

umeleckého  výkonu. 

 

 

Čl. IV.  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju vlastnoručne podpísali. 

 

2. Výkonný umelec/ umelecké zoskupenie môže od zmluvy odstúpiť iba zo závažných 

dôvodov, ktoré mu nedovolia výkon uskutočniť, alebo z dôvodu porušenia tejto zmluvy 

zo strany objednávateľa. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou 

Zmluvných strán. 

 

3. Odstúpenie od tejto zmluvy zo strany objednávateľa musí byť uskutočnené v písomnej 

forme a musí byť výkonnému umelcovi/ umeleckému zoskupeniu doručené. Výkonnému 

umelcovi/ umeleckému zoskupeniu tým nevzniká nárok na náhradu. 

 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1x pre každú zmluvnú stranu. Každá zo 

zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia. 

 

V Hornej Súči, dňa: 07.02.2020 

 

 

Objednávateľ: Obec Horná Súča                                       Výkonný umelec/ umelecké zoskupenie:                                      

 

 

     .............................................                                                          ...................................... 

      Podpis štatutárneho orgánu                                                                       Podpis 


