
  

Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi  

dodávateľom 

Hudobná formácia: OSŤO 

Zastúpená: Marcel Osztas 

RČ / ICO :  

Bydlisko:  

Tel. kontakt:  

 

odberateľom 

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko    

Sídlo: Hlavná 58, 045 01  Moldava nad Bodvou 

IČO: 00135 305 

Zastúpený: Mgr. Adriana Szilágyiová, riaditeľka MsKS 

 

1 Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberateľa. 

2 Miesto a čas konania 

Umelecký výkon - vystúpenie formácie: sa uskutoční v Amfiteátri MsKS, na podujatí : Moldava Block 

Party, dňa 25.8. 2018. 

3 Cena za umelecký výkon 

3.1  Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť čiastku:  

Odmena za účinkovanie:  500,- Eur, slovom: Päťsto eur 

3.2 Umelec zdaní odmenu a odvedie poplatky do príslušných fondov podľa platných zákonov. (t.j.daň 

odvedie umelec) 

 

4 Finančné podmienky 

Cenu, stanovenú v 3. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávateľovi po zvukovej skúške (po ukončení 

umeleckého výkonu, po ukončení akcie....) v hotovosti oproti príjmovému dokladu (faktúre...). 

V prípade nevyplatenia celej čiastky podľa tejto zmluvy, sa týmto stanovuje zmluvná pokuta vo výške 

dvojnásobku dohodnutej fixnej ceny. Odberateľ prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej 

ceny. 

5 Všeobecné podmienky 

Odberateľ obratom (najneskôr do 3 dní) vráti dodávateľovi 2 podpísané a opečiatkované originály tejto 

zmluvy.  

Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého výkonu po 

stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby umelci mohli uskutočniť svoj 

výkon nerušene a dôstojne. Inak dodávateľ môže od realizácie odstúpiť alebo vystúpenie prerušiť, pričom 

im automaticky náleží plná výška ceny dohodnutej v bode3.V prípade  nekonania vystúpenia z dôvodu 

vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa, stav ohrozenia, a pod.) nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na 

náhradu nákladov. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia, 

pričom nikto potom nemá nárok na náhradu nákladov. Závažné dôvody je nutné bezodkladne kedykoľvek 

oznámiť druhej zmluvnej strane. Nepriazeň počasia, malý záujem o vstupenky, nedostatočná alebo zlá 

propagácia, atď nie sú závažnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy alebo na zrušenie zmluvy zo strany 

odberateľa. 



  

6 Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy riadi režimom 

platného autorského práva a príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov. Táto zmluva je 

vyhotovená v troch origináloch, z ktorých jeden si ponecháva odberateľ.  

 

 

 

V Moldave nad Bodvou,     dňa 17. 08 .2018  

 

Dodávateľ                                                                                 Odberateľ 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                   


