
ZMLUVA  

O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIA 

Z M L U V A     o    zabezpečení   umeleckého  vystúpenia 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(Autorský zákon) v jeho platnom znení (ďalej len „zmluva“) 

Článok 1 

I. Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:   Región Vysoké Tatry 
Adresa:          Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry 
IČO:       42234077 

IČ DPH:           SK2023468403 
Bankové spojenie:  J&T Banka, a.s. 
č. účtu:    IBAN: SK31 8320 0000 0013 0000 1042 
V zastúpení:   Michal Sýkora, predseda predstavenstva 

    Ing. Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva 
    ( ďalej len objednávateľ ) 
a 

Dodávateľ:                         Občianske združenie SMART ART 
Bydlisko:              Ul. Rázusova 49, 040 01 Košice  
IČO:                                       51688417 
DIČ:                                       2120778682 
Bankové spojenie:  IBAN: SK33 5600 0000 0055 0674 1001      
    ( ďalej len dodávateľ ) 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje vyššie uvedené  sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez 
meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 
zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášať 
následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.    
 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vlastným menom za podmienok uvedených v tejto zmluve 
uskutoční pre objednávateľa satelitné koncerty v rámci festivalu Šengenský poludník, 
ďalej špecifikované v bode 2 tohto článku. 

2.a) 
      Termín:                 30.6.2019 
Čas realizácie vystúpenia:   19:00  
Účinkujúci:                                              Orchester Musica Iuvenalis 
Miesto konania vystúpenia:   Tatranská Lomnica – hotel Titris 

      Rozsah vystúpenia:   60 minút    



2.b) Termín:                 2.7.2019 
Čas realizácie vystúpenia:   19:00  
Účinkujúci:                                              Orchester Politechnika 
Miesto konania vystúpenia:   Tatranská Lomnica – hotel Titris 
Rozsah vystúpenia:   60 minút    

                                                                                                                                                                                                                                                          

Článok 3 

 Odmena a platobné podmienky zmluvy 

 

1. Za dodanie koncertov podľa článku 2 tejto zmluvy obdrží dodávateľodmenu, ktorá bola 
stanovená dohodou zmluvných strán. 

2. Pevná čiastka odmeny je stanovená vo výške 1000- Eur  (slovom „jedentisíc“ euro) za 
dohodnutý rozsah umeleckého výkonu. 

3. V uvedenej odmene sú zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením umeleckého 
výkonu, vrátane nákladov na dopravu, ubytovanie, občerstvenie, notový materiál a pod.. 

4. Na základe tejto zmluvy uvedenú dohodnutú čiastku je povinný objednávateľ uhradiť 
dodávateľovi v celej výške na  základe vystavenej a dodanej faktúry po realizácií 
vystúpenia. 

5. Na základe tejto zmluvy dodávateľ prehlasuje, že účinkujúcim nebude vyplatený žiadny 
honorár a preto daň z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 odst. 4 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon) sa stáva 
bezpredmetnou. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti dodávateľa 

1. Zabezpečí dodanie koncertov riadne a včas, v termíne a rozsahu dohodnutom v článku 2 
tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v plnom rozsahu v prípade porušenia 
zmluvnej povinnosti objednávateľom, ak ten nezabezpečí organizačné a technické 
podmienky potrebné ku konaniu podujatia. 

 

Článok  5 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný vytvoriť potrebné technické a organizačné podmienky na konanie 
koncertov v zmysle dodaného rideru a požiadaviek. 

2. Objednávateľ zodpovedá za dodržanie príslušných bezpečnostných predpisov. 
 

Článok 6  

Spoločné a záverečné ustanovenie zmluvy 

 

1. Dodávateľ a objednávateľ dohodou určili, že na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy 
sa primerane použijú ustanovenia občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostane 
1 rovnopis výkonný umelec a 1 objednávateľ. 



3. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a je prejavom slobodnej a vážnej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po 
prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 
 
 

 V Starom Smokovci, dňa: 19.6.2019 V Košiciach, dňa: 
 
Objednávateľ:         Účinkujúci:  
 
 

 

_____________________________   _______________________________ 

Michal Sýkora,       
predseda predstavenstva     
 

 

 

_____________________________ 

Ing. Richard Pichonský 
podpredseda predstavenstva 


