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Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi  

 

dodávateľom 

MAJA PRODUCTION spol. s.r.o.  

Adresa:    Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava  

Korešp. Adresa vydavateľstva: PhDr. Martin Jakubec, PhD.  

IČO:     35 920 483  

DIČ:     2021948665. 

Č. Účtu vo VÚB v tvare IBAN:  

Tel. kontakt:  PhDr. Martin Jakubec,    

 

a 

odberateľom 

Usporiadateľ:  Obec Ratkovské Bytsré  

Adresa:  982 66 Ratkovské Bystré 82 

Zastúpený:  Mgr. Dušan Bodnár (starosta obce) 

IČO:    00319007 

DIČ:    202 123 0376 

Bankové spojenie:  VUB, a.s. 

Č. účtu v tvare IBAN:  

Tel. kontakt:   047 549 1212,     mobilné 0915 818 638 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberateľa. 

2. Miesto a čas konania 

Umelecký výkon - vystúpenie Dušana Grúňa sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu v obci 
Ratkovské Bystré s.č. 77, 982 66 Ratkovské Bystré, dňa 8. mája 2016 v trvaní 60 minút  so začiatkom o 
16:00 hod. pri príležitosti Dňa matiek. 

Názov programu: REPETE® - S úctou ku dňu matiek. Účinkuje legenda šlágrov Dušan Grúň.   

3. Cena za umelecký výkon 

Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť fixnú čiastku: 550,00 
EUR, ktorá zároveň tvorí sumu za zrealizovanie umeleckého výkonu. K honoráru sa účtuje dopravný 
náklad cesta z Bratislavy do miesta určenia vo výške 150,00 EUR vrátane dopravy, amortizácie 
a konečná odmena za účinkovanie činí celkovú sumu: 700,00 EUR.   
 
4. Finančné podmienky 
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Cenu, stanovenú v 3. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávateľovi  na účet zhotoviteľa,  k dňu 
1.5.2016 na základe vystavenej faktúry od dodávateľa. 
Odberateľ prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny. 

5. Technické podmienky 

Odberateľ sa týmto zaväzuje vytvoriť dodávateľovi pre uskutočnenie umeleckého výkonu nasledujúce 
technické podmienky: 
 

Min. 2x 850 W min. 2 odposluchy, bezdrôtový mikrofón, CD prehrávač, obsluha.    
1 kus zdroja prúdu 220V na javisku v dosahu účinkujúcich 
1 kus predlžovačky 220V 
1 kus rozdvojky 220V 
 
 
6. Ďalšie podmienky 

Odberateľ zabezpečí dodávateľovi: 
1 parkovacie miesto v blízkosti kultúrneho domu 
Zázemie pre umelcov: uzamykateľná šatňa o rozmere 4 m², sociálne zariadenia k dispozícii v kultúrnom 
dome. 

Občerstvenie pre účinkujúceho.  

Dodávateľ umožní odberateľovi vytvorenie, šírenie a distribúciu fotografických snímkov z dôvodu 
reklamného plnenia, ktorým je odberateľ viazaný.  
 
7. Všeobecné podmienky 

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.  
 

Ak odpadne vystúpenie z dôvodov na strane odberateľa, hradí tento plnú cenu dohodnutú v bode 3, 
najneskôr do 3 dní od dohodnutého termínu. 
V prípade  nekonania vystúpenia z dôvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa, stav ohrozenia) 
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. 
 
8.  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 dvoch origináloch, z ktorých jeden si ponecháva odberateľ a jeden dodávateľ.  

V mene dodávateľa je pre účely tejto zmluvy zmocnený jednať PhDr. Martin Jakubec.  

 
V Nededzi   dňa 14.03.2016 

  
 
 
 
 
  ….................................................     ….............................................. 

 Za dodávateľa                                                       Za odberateľa 

          PhDr. Martin Jakubec                                                           Mgr. Dušan Bodnár 


