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Z M L U V A 

o zabezpečení vystúpenia hudobnej skupiny Marejka + Renáta Čonková 

Objednávateľ:     

Obchodné meno: Obec Nová Bystrica 

Sídlo:   023 05  Nová Bystrica č. 657 

IČO:    00 314 145    

DIČ:   2020553150   

IBAN:   SK95 5600 0000 0077 0012 6001 
v zastúpení:   Ing. Jozef Balačin (starosta obce)   

     

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Obstarávateľ:   

Obchodné meno:  Michal Málik – MM PC 

Sídlo:    Skalka 217/13 

IČO:     41757122 

DIČ:    1075134874 

IBAN:     SK64 1100 0000 0026 2378 9115 

SWIFT:   TATRSKBX 

v zastúpení:    Michal Málik 

  

(ďalej len „Obstarávateľ“)  

 

a ďalej spolu „Objednávateľ“ a „Obstarávateľ“  len ako „Zmluvné strany“. 

  

Zmluvné strany, sa v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov a 

v nadväznosti na zákon č. 96/1991 Zb. (Zákon o verejných kultúrnych podujatiach) dohodli na uzatvorení tejto 

zmluvy (ďalej len „Zmluva“). 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

/1/ Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ozvučenie a osvetlenie kultúrno-spoločenskej akcie, ktorá sa koná 

15.02.2020, Hudobnou skupinou Marejka s členkou Renátou Čonkovou na podujatí: 

názov podujatia:    Tradičný obecný fašiangový ples 2020     

miesto podujatia (presná adresa):  Dom kultúry Nová Bystrica 

dátum podujatia:    15/02/2020        

čas vystúpenia:   od 18:00hod. do 04:30hod.      

dĺžka vystúpenia:    10,5hod.        

(ďalej len „Vystúpenie“)  

 

Vystúpenie sa uskutoční v súlade so všetkými podmienkami, uvedenými ďalej v tejto Zmluve.  

 

/2/ Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na ozvučenie a osvetlenie kultúrno-spoločenskej akcie a uhradiť 

Obstarávateľovi dohodnutú odplatu. 

Článok II. 

Povinnosti Objednávateľa  

 

/1/ Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na priebeh zvukovej skúšky v dohodnutom čase a v 

nadväznosti na Článok VI. bod. 1. tejto Zmluvy.  

 

/2/ Objednávateľ sa zaväzuje splniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú v súvislosti s usporiadaním kultúrno-

spoločenskej akcie zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a zo 

zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s ochranou autorského práva výkonného umelca 

(autorský zákon). 
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Článok III. 

Povinnosti Obstarávateľa 
 

/1/ Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť technickú obsluhu a technické podmienky pre vystúpenie.  

 

/2/ Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa hudobná skupina Marejka dostavila na miesto vystúpenia včas.  

Zvuková skúška bude vykonaná za účasti hudobnej skupiny v dohodnutý čas pred vystúpením.  

 

/3/ Obstarávateľ nesie plnú zodpovednosť za riadnu umeleckú úroveň kultúrno-spoločenského podujatia. 

 

Článok V. 

Odplata 
 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na odplate Obstarávateľa za zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia kultúrno-

spoločenskej akcie Hudobnou skupinou Marejka podľa predmetu Zmluvy v celkovej výške 600 € (slovom šesťsto 

eur). 

Obstarávateľ nie je platca DPH.  

 

/2/  Odplatu podľa bodu 1. tohto článku uhradí Objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet Obstarávateľa 

nasledovne: 

a) zálohou vo výške 100 EUR (slovom: sto EUR), na základe zálohovej faktúry vystavenej 

Obstarávateľom v deň podpisu tejto Zmluvy, splatnej do 15.12.2019. 

b) zálohou vo výške 500 EUR (slovom: päťsto EUR), na základe zálohovej faktúry vystavenej 

Obstarávateľom, splatnej najneskôr do 28.02.2020. 

 

/3/ Zúčtovacia faktúra bude odovzdaná Obstarávateľom osobne k rukám Objednávateľa, alebo zaslaná na adresu 

sídla Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia vystúpenia.  

 

 

Článok VI. 

Iné práva a povinnosti 
 

/1/ V prípade, ak bude vystúpenie výkonného umelca neuskutočniteľné z dôvodu prírodnej katastrofy, 

neovplyvniteľnej ľudskou silou, osobných problémov (ochorenie, vážne rodinné dôvody), zaväzujú sa Zmluvné 

strany navzájom si takúto skutočnosť oznámiť.  

 

/2/ Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, ak Objednávateľ zruší túto Zmluvu a teda aj uskutočnenie kultúrno-

spoločenskej akcie z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou bodu 1. tohto článku, alebo bez uvedenia dôvodu, má 

Obstarávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške zálohy podľa Článku V. bodu 2 písm. a.) tejto Zmluvy.  

 

/3/ Zmluvné strany dohodli, že za zaplatenie zmluvnej pokuty sa bude považovať už zaplatená záloha, prípadne 

zálohy podľa Článku V. tejto Zmluvy Obstarávateľovi, ktorú Obstarávateľ pri vzniku skutočností v zmysle bodu 4. 

Článku V. a bodu 2. tohto článku nevyplatí späť Objednávateľovi. Nevrátením zálohy, prípadne záloh 

Objednávateľovi sa bude považovať záväzok Objednávateľa týkajúci sa úhrady zmluvnej pokuty za vysporiadaný.  

 

/4/ Zmluvnými pokutami podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

/1/ Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.  

 

/2/ Kontaktné osoby:  

Na účely výkonu tejto Zmluvy stanovuje Objednávateľ kontaktnú osobu: 

Meno a priezvisko: Jana Slivková 

Tel. kontakt:  +421911698215 

E-mail:   janisko2@azet.sk 

Na účely výkonu tejto Zmluvy stanovuje Obstarávateľ kontaktnú osobu: 

Meno a priezvisko: Michal Málik 

Tel. kontakt:  0905927694 

E-mail:   mmpc@mmpc.sk 
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/3/ Zmeny tejto Zmluvy budú uskutočňované výlučne formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami. 

 

/4/ Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických vyhotoveniach, každá zo Zmluvných strán obdrží jedno z nich. 

 

/5/ Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, nie je podpísaná v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

V Lietavskej Lúčke, dňa ____________    

 

 

 

 

Objednávateľ:      Obstarávateľ:  

 

 

 

....................................                           .................................... 

Ing. Jozef Balačin               Michal Málik 

       konateľ                     

                       

 

 

 


