
Zmluva o podaní umeleckého výkonu 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obec Veľký Kýr 

Sídlo: Námest ie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 

IČO: 00309109 

D I Č : 2 0 2 0 4 1 6 3 1 0 

Bankové spojenie: Dexia Banka a.s., číslo účtu 085552002/ 5600 

Zhotoviteľ: 

Musichouse s.r.o. 
Hlavná ulica 110 
Veľká Ves nad Ipľom 
IČO: 51 759 012 
Konateľ - Krištof Kiss Dis.art 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je podanie umeleckého výkonu"PETER C M O R I K BAND": 
vystúpenie na podujatí D E Ň O B C E V E Ľ K Ý KÝR, v rozsahu 70 min. 

Výkonný umelec sa zaväzuje zrealizovať toto dielo kvalifikovane, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť . 

III. Termín plnenia 

Pre plnenie predmetu zmluvy boli dohodnuté nasledovné termíny: 

Termín podania umeleckého výkonu: 21.7.2018, o 20:00 hod s príchodom minimálne hodinu 

pred vystúpením. 



Dodržanie termínov zo strany výkonného umelca je podmienené plnením článku VI. bod I tejto 

zmluvy zo strany objednávateľa. 

IV. Odmena 

1. Odmena za podanie umeleckého výkonu je stanovená dohodou. 

Čistá odmena za komplet realizáciu umeleckého výkonu je 2500,- EUR 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť platbu 2500 Eur prevodom na účet zhotoviteľa 

najneskôr 7 dní po vykonaní diela. 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ je povinný včas zabezpečiť a doručiť podklad) vzťahujúce 

sa na vykonanie diela a to min. 1 týždeň pred začatím prác. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť: 

a.) Príjazd pre všetky vozidlá vezúce techniku, alebo členov skupiny a ich doprovod až 

k pódiu. 

b.) Ochranu pódia a priľahlých priestorov, zabezpečenie uzamykateľnej šatne, alebo 

náhradného priestoru slúžiaceho tomu istému účelu v rozlohe minimálne 20 m2. 

3. V prípade ak Objednávateľ poruší svoje povinnosti uvedené v bodoch I a 2 tohto Článku je povinný za 

každé jedno porušme povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% zdohonutej ceny podľa 

Článku 4 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty, zhotoviteľovi nezaniká právo požadovať 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a patrí mu 

náhrada škody, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. 

4.Ak po podpise zmluvy nedôjde z rozhodnutia objednávateľa k začatiu alebo dokončeniu realizácie 

vystúpenia uvedeného vyššie v tejto zmluve, patrí zhotoviteľovi náhrada odmeny vo výške: 

a.) V prípade odstúpenia od zmluvy 200-100 kalendárnych dní pred uskutočnením vystúpenia 50% 

z dohodnutej ceny. 



b.) V prípade odstúpenia od zmluvy 99-50 kalendárnych dní pred uskutočnením vystúpenia 80% 

z dohodnutej ceny. 

c.) V prípade odstúpenia od zmluvy 49-0 kalendárnych dní pred uskutočnením vystúpenia 100% 

z dohodnutej ceny. 

1. Vo veciach osobitne neupravených v tejto zmluve platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a 
Autorského zákona. 

2. Ak výkonný umelec poruší povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo, ma objednávateľ 
právo odstúpiť od zmluvy. 

3. Zmluvu možno meniť a upravovať dodatkom, iba písomne na základe dohody oboch 
zmluvných strán. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Mestského 
kultúrneho centra podľa osobitného predpisu. 

5. Účastníci tejto zmluvy po je j prečítaní prehlasujú, že bola spísaná na základe pravdiw'ch 
údajov, ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. 

6. Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 

VI. Záverečné ustanovenia 

Vo Veľom Kýre, dňa 20.7.2018 
Vo Veľkej Vsi na Ipľom. dňa 19.07.2018 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 


