
 

 

  

 

ZMLUVA č.03/2016/Kn 

o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 

 

uzavretá medzi : 

 

spoločnosťou : Mestské kultúrne stredisko 

so sídlom :        Nám. 1. mája 2, 903 01 Senec  

IČO :                00350125                

DIČ :                2020682873 

tel. :     02/45923403                           

zastúpená meno priezvisko: Peter Szabo – riaditeľ     

( ďalej objednávateľ ) 

 

a 

 

Meno:    Dagmar Sanitrová 

adresa :  Lúčna 13, 900 24 Veľký Biel 

r.č. :   625503/6942 

č. OP:  EA 06 28 89 

 

 

 

  

Článok I. 

 

Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, 

ktorý formácia na základe objednávky podľa tejto zmluvy vytvorí pre objednávateľa za odmenu. 

 

Druh umeleckého výkonu: umelecký prednes             

 

Názov spoločenského podujatia: Celé Slovensko číta deťom 

 

Termín akcie: 2.6.2016 o 10.00 hod v Parku oddychu amfiteáter 

 

 

Článok II. 

 

Za vytvorenie, v tejto zmluve uvedené použitie a šírenie výkonu, prislúcha formácii za umelecký 

výkon podľa dohody jednorazová odmena vo výške : 50 € 

        

slovom: päťdesiat eur 

       

 

Odmena je splatná po uskutočnení akcie. 

 

 



Článok III. 

 

Formácia sa zaväzuje : 

 

- umelecký výkon podať osobne, riadne a včas, 

- bez meškania oznámiť objednávateľovi vážne prekážky, ktoré mu bránia v plnení povinností 

podľa zmluvy ( napr. choroba, úmrtie a pod. ) 

- dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou umeleckého výkonu, 

- dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny, 

- nepoškodiť dobré meno spoločnosti alebo značky, ktoré prostredníctvom tejto zmluvy 

zastupuje, 

- predmety zverené na výkon chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením, 

zároveň po skončení výkonu ich riadne vrátiť, 

- v prípade, ak výkon nebude môcť z časti alebo úplne realizovať v dohodnutom čase pre 

prekážky na strane objednávateľa, uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, v ktorom bude inak 

upravený čas plnenia. 

- zabezpečuje ozvučenie koncertu podľa vlastných predstáv, na vlastné náklady a vlastným 

zvukovým technikom. 

 

 

Článok IV. 

 

Objednávateľ sa zaväzuje : 

 

- vytvoriť umelcovi podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu, 

- umelcovi včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace  s výkonom a bezpečnostnými 

pokynmi, 

- po skončení výkonu bez meškania prevziať od umelca zapožičané predmety, 

- za podaný výkon a súhlas na použitie a šírenie uhradiť umelcovi dohodnutú odmenu riadne 

a včas. 

 

 

Článok V. 

 

Odstúpenie od zmluvy : 

 

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť : 

- ak sa umelec na výkon riadne nepripravuje alebo ak výkon nepodá riadne a včas bez vážnych 

dôvodov : v tomto prípade nemá umelec nárok na odmenu, 

- ak z dôvodov vyššej moci objednávateľ spoločenské podujatie nemôže zrealizovať. 

 

V prípade započatia realizácie má umelec nárok na prislúchajúcu časť  odmeny zodpovedajúcu 

doteraz uvedeným výkonom. 

 

 

Umelec môže od zmluvy odstúpiť : 

- ak objednávateľ nevytvoril podmienky pre riadne podanie výkonu, najmä nezabezpečil 

bezpečnostné opatrenia 

 

 



 

 

Článok VI. 

 

Na základe §43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení sme sa 

dohodli, že z príjmu podľa §43 od. 3 písm.) h nebude daň vyberaná zrážkou. 

 

Článok VII. 

 

Vo veciach zvlášť neupravených ( napr. náhrada škody ) platia ustanovenia autorského  

a občianskeho zákonníka a vykonávacie predpisy. 

Akékoľvek zmeny, doplnky, zrušenie zmluvy a odstúpenie sa musí vykonať v písomnej forme. 

Odstúpenie je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu. 

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom. 

 

 

 

 

V Senci,  dňa  30. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Umelec:      usporiadateľ: 

Dagmar Sanitrová     Peter Szabo – riaditeľ     
 


