
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 185/2015 Z. 

z. Autorský zákon 

 
Uzatvorená medzi 

 

 

Objednávateľ: Obec Mokrá Lúka, Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca 

Štatutárny orgán: MVDr. Juraj Gallo, starosta obce 

IČO: 31949347 

DIČ: 2020734078 

Bankové spojenie: VÚB, a. s.  

Číslo účtu: SK58 0200 0000 0000 3802 3582 

 

a 

 

 

Výkonný umelec / umelecké zoskupenie: Viera Kubejová 

Sídlo / trvalý pobyt:  

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.   Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie podania umeleckého výkonu členmi 

divadelného súboru                                            

 

(ďalej len "výkonní umelci"" a "umelecký výkon" alebo "vystúpenie") v programe 

Mokrenského bosoráckeho jarmoku. 

 

2.   Mokrenský bosorácky jarmok sa uskutoční 17. 12. 2022 a objednávateľ je jeho 

usporiadateľom.      

 

3. Zmluvný partner sa zaväzuje zabezpečiť podanie umeleckého výkonu výkonnými 

umelcami.                                                        

 

                                         

Článok II. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť výkonnému umelcovi / umeleckému zoskupeniu za  

      vystúpenie odmenu vo výške:,- 150,- Eur, slovom:  stopäťdesiat Eur. 

 

2. Nárok na odmenu vzniká výkonnému umelcovi / umeleckému zoskupeniu po ukončení 

umeleckého programu. Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú odmenu uhradí 

v hotovosti vo výške dohodnutej v Článku II. v bode 1. tejto zmluvy. 

 

3. Výkonný umelec / umelecké zoskupenie sa zaväzuje splniť si všetky povinnosti 

vyplývajúce z tohto príjmu. 

 



 

Článok III. 

Práva  a povinnosti objednávateľa a výkonného umelca / umeleckého zoskupenia 

1. Výkonný umelec / umelecké zoskupenie zabezpečí uskutočnenie dohodnutého vystúpenia 

riadne a včas v termíne dohodnutom v Článku I. bod 2. tejto Zmluvy. 

 

2. Objednávateľ zabezpečí nevyhnutné technické požiadavky výkonného umelca / 

umeleckého zoskupenia potrebné k vystúpeniu a potrebnú súčinnosť. 

 

3. Výkonný umelec / umelecké zoskupenie podpisom na Zmluve prehlasuje, že bol 

oboznámený s bezpečnostnými a požiarnymi predpismi v mieste prevádzania umeleckého 

výkonu. 

 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju vlastnoručne podpísali. 

 

2. Výkonný umelec môže od zmluvy odstúpiť iba zo závažných dôvodov, ktoré mu 

nedovolia výkon uskutočniť alebo z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných 

strán. 

 

3. Odstúpenie od tejto Zmluvy zo strany objednávateľa musí byť uskutočnené v písomnej 

forme a musí byť výkonnému umelcovi / umeleckému zoskupeniu doručené. Výkonnému 

umelcovi / umeleckému zoskupeniu tým nevzniká nárok na náhradu. 

 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1 x pre každú zmluvnú stranu. Každá zo 

zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia. 

 

 

V Mokrej Lúke, dňa  : 17. 12. 2022 

 

 

 

 

Objednávateľ: Obecný úrad Mokrá Lúka        ....................................................... 

                Podpis štatutárneho orgánu 

 

 

 

 

 

Výkonný umelec / umelecké zoskupenie:                 ........................................................ 

          Podpis  


