
Zmluva o účinkovaní 

uzatvorená v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ: Obec Osrblie 
Sídlo: Obecný úrad Osrblie 
IČO:  00313661 
DIČ: 2021169942 
Banka: PRIMA BANKA, a.s. pobočka Brezno 
Číslo účtu: 2005765001/5600 
IBAN:SK55 5600 0000 0020 0576 5001 
 
Dodávateľ - účinkujúci: PaeDr. Roman Snopko, PhD. 
Sídlo:  
Dátum narodenia: 
 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez 

meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 

zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky, 

ktoré môžu vzniknúť druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov. 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je účinkovanie na podujatí  ” Mikulášska zabíjačka v obci Osrblie ˮ  

2. Účinkovanie v programe bude realizované za nasledovných podmienok: 

a) Miesto konania: pred budovou Obecného úradu v Osrblí, Stredná 230, Osrblie 976 45 

b) Dátum a čas konania: 03.12.2022 v čase od 11. 00 hod. do 16.00. hod. 

 

Článok III. 
Podmienky zmluvy 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou. 

b) Oznámiť prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dodávateľovi najmenej 10 dní vopred. 

c) Uhradiť účinkujúcemu odmenu za účinkovanie. 

2. Dodávateľ – účinkujúci sa zaväzuje: 

a) Uskutočniť účinkovanie za podmienok stanovených touto zmluvou. 



b) Dodržať požiadavky objednávateľa týkajúce sa obsahu a rozsahu účinkovania. 

 

Článok IV. 
Ďalšie podmienky zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších podmienkach: 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na deň 03.12.2022. 

2. Účinkujúci súhlasí s účinkovaním aj v náhradných priestoroch (nepriazeň počasia, technické alebo 

    iné prekážky), pokiaľ to neohrozí umelecko-technickú úroveň účinkovania. 

 

Článok V. 
Odmena za účinkovanie 

1. Odmena za účinkovanie bola dohodnutá obidvomi zmluvnými stranami vo výške 520 EUR 

    (slovom: päťsto dvadsať eur) 

2. Odmena bude vyplatená v hotovosti účinkujúcemu po ukončení vystúpenia, dňa 3.12.2022. 

                  

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. 

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané len písomnou formou a musia byť podpísané 

     oboma zmluvnými stranami. 

4. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu. 

5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, jeden pre dodávateľa a druhý pre objednávateľa. 

6. Táto zmluva je uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle oboch zmluvných strán 

     a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán. 

7. Táto zmluva slúži ako daňový doklad. 

 

V Osrblí, dňa 3.12.2022 

 
 
_________________________                                  __________________________ 
          Objednávateľ                                                                            Účinkujúci 

 


