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ZMLUVA O HUDOBNOM VYSTÚPENÍ  č. 1 /2018 

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

v platnom znení (ďalej len „zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  Spevácke duo Mirka a Ondrej 

 Adresa:   Zadné Hálny 39, 977 01 Brezno 

 Zastúpené:    Ondrej Potančok 

 Dátum narodenia:  02.02.1972 

     Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 IBAN:    SK79 0900 0000 0000 7980 0675 

     (ďalej v zmluve len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

2.  OBEC OSRBLIE 

 Sídlo:    Stredná 230, Osrblie 

 Zastúpená:    Bc. Peter Siman, starosta obce  

 IČO:   00313 661 

 DIČ:   2021169942 

 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.  

 IBAN:    SK55 5600 0000 0020 0576 5001 

     (ďalej v zmluve len „objednávateľ“) 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje vyššie uvedené 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 druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť hudobné vystúpenie speváckeho 

dua Mirka a Ondrej podľa článku III. zmluvy pre objednávateľa za podmienok uvedených 

v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú odmenu.  

 

III. 

TERMÍN A MIESTO PODUJATIA 

 

Názov podujatia:  Kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v obci Osrblie 

Miesto: Hotel Zerrenpach, Osrblie  

Dátum:  20. október 2019 

(ďalej v zmluve len „predstavenie“) 
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IV. 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, 

odmenu za účinkovanie poskytovateľa na podujatí objednávateľa podľa tejto zmluvy 

nasledovne: 280,- Eur (slovom: Dvestoosemdesiat eur).  

2. V uvedenej odmene sú zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením vystúpenia, 

vrátane nákladov na dopravu.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú odmenu v hotovosti po ukončení 

predmetného hudobného vystúpenia. 

4. V prípade ak sa predstavenie podľa článku III. zmluvy pre objednávateľa pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším za podmienok uvedených v tejto zmluve riadne neuskutoční 

z dôvodov na strane poskytovateľa, nárok poskytovateľa na odmenu zaniká, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak.  

 

V. 

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje:  

1. Zabezpečiť uskutočnenie predstavenia riadne a včas, v termíne a rozsahu dohodnutom 

v článku III. tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky daňové a odvodové povinnosti v zmysle a rozsahu 

platnej legislatívy vykoná poskytovateľ, nakoľko tieto sú v plnom rozsahu zahrnuté 

v odmene podľa článku IV. tejto zmluvy.  

3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvnej povinnosti 

objednávateľom, ak ten nezabezpečil organizačné a technické podmienky potrebné ku 

konaniu vystúpenia.  

 

VI. 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

1. Objednávateľ je povinný vytvoriť potrebné technické a organizačné podmienky na konanie 

vystúpenia.  

2. Objednávateľ zodpovedá za dodržanie príslušných bezpečnostných predpisov.  

 

VII. 

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí:  

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán 

c) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nadobúda platnosť dňom jej podpisu a končí sa 

splnením predmetu zmluvy poskytovateľom a úplným uvoľnením priestorov poskytnutých 

objednávateľom. Tým nezaniká povinnosť objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi 

odmenu v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.  

3. Obidve zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch, ktoré ustanovuje 

Obchodný zákonník. Odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane v dostatočnom 

časovom predstihu, najmenej sedem dní pred dňom predstavenia. Účinnosť nastáva dňom 

doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
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4. Ak nastanú nepredvídateľné okolnosti na strane poskytovateľa, ktoré bránia uskutočneniu 

predstavenia (nemoc, epidémia, nehoda a pod.), je tento povinný bezodkladne písomne 

uvedené skutočnosti oznámiť objednávateľovi. V prípade podľa tohto bodu poskytovateľ 

nemá nárok na odmenu podľa čl. IV.  

5. Ak dôjde k zrušeniu podujatia z dôvodov tzv. vyššej moci (napr. prírodná katastrofa), za 

ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá, neposkytujú si zmluvné strany žiadnu 

náhradu.  

 

VIII. 

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa 

dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú 

výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť Obchodným zákonníkom a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 

dostane jeden exemplár poskytovateľ a jeden exemplár objednávateľ.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na web stránke objednávateľa. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len formou obojstranne odsúhlasených písomných dodatkov, 

ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

5. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju uzavreli podľa 

slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

V Brezne dňa: 18.10.2019                       V Osrblí dňa 18.10.2019 

 

 

 

 

 

 

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

           Ondrej Potančok               Bc. Peter Siman 

 v zastúpení speváckeho dua                           starosta obce Osrblie 

               Mirka a Ondrej 
 


