
Zmluva o zabezpečení vystúpenia na kultúrnom podujatí 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

medzi: 

1. Objednávateľom: 
Obec Veľký Kýr 
Zastúpená: Ing. Judita Valašková - starostka obce 
Nám. sv. Jána 1, 941 01 Veľký Kýr 
IČO: 00 309 109, DIČ: 2020416310 
Prima Banka Slovensko: 0855532002/5600 

(ďalej len „objednávateľ") 

2. Poskytovateľom: 
Vladimír Kothay, 
trvalé bytom: 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa realizovať zabezpečenie moto-triál 
vystúpenia v rámci Obecných dni dňa 27. 07. 2019 v kultúrnom parku v obci Veľký Kýr. 

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať produkciu vlastnými prostriedkami a zariadeniami za 
podmienok nižšie uvedených a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za jeho výkon 
honorár. 

Článok II. 
Miesto a čas plnenia 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať vystúpenie na vyčlenenom priestranstve kultúrneho parku 
profesionálne pri dodržaní príslušných bezpečnostných predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje, 
že na vyhradené miesto pripraví poskytovateľovi veľkokapacitný kontajner a drevené palety, 
ktoré budú potrebné k uskutočneniu predstavenia. 
Miesto: obec Veľký Kýr: Kultúrny park, Veľký Kýr, dátum konania: 27.07. 2019 o 18:00 hod. 

Článok III. 
Platobné podmienky 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi honorár vo výške: 300,00EUR (slovom: 
tristo eur), ktorý bol stanovený v plnej výške vrátane dopravných nákladov. Honorár bude 
poskytovateľovi zaplatený v hotovosti v deň konania akcie. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ na podujatí z dôvodov na jeho strane 
nevystúpi, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z dojednaného 
honoráru. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 3 dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie. Tým 
nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
protipožiarne predpisy a predpisy bezprostredne súvisiace s výkonom jeho činnosti. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje za predvedenú produkciu zaplatiť poskytovateľovi odmenu v zmysle 
čl. III tejto zmluvy. 



Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
5.2 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočňujú na základe vzájomnej dohody formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
5.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní 

obdrží jedno vyhotovenie každá zo zmluvných strán. 
5.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä 

Obchodným zákonníkom, autorským zákonom a ostatnými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

Vo Veľkom Kýre, dňa 25. 07. 2019 


