
Zmluva o umeleckom výkone 

uzatvorená medzi

Dodávateľom:
Adresa: MAJA PRODUCTION s.r.o. televízna produkcia, zastúpenie REPETE ®

Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 3, korešp. adresa pre zásielky: P.O. BOX 35, 830 03 Bratislava 33

IČO: 35920483

DIČ:2021948665

Č. Účtu vo VÚB v tvare IBAN: SK56 0200 0000 0019 8046 6854

Tel. kontakt: 0905 405 425 , www.repete.skwww.slaqer-parada.sk

a

Odberateľom:
Mesto Poltár
Adresa: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO:00316342
DIČ:2021250968
Bankové spojenie: Č. účtu: SK40 0200 0000 0000 2212 7352
Tel. kontaktná osoba: Mgr. Čepková

1. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberateľa na kultúrnom 

podujatí organizovanom objednávateľom za podmienok nižšie uvedených a záväzok objednávateľa 

zaplatiť výkonnému umelcovi za jeho umelecký výkon odmenu - honorár.

2. Miesto a čas konania
Umelecký výkon - hudobné vystúpenie
GIPSY ČAVES

Program sa uskutoční v meste Poltár dňa 18.09.2021 v trvaní 60 min. so začiatkom o 22:00 hod. podľa 
objednávky.

3. Cena za umelecký výkon

Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť fixnú čiastku: 1300,00 EUR,

http://www.repete.skwww.slaqer-parada.sk


ktorá zároveň tvorí sumu za zrealizovanie umeleckého výkonu a dopravných nákladov do cieľa vystúpenia. 
Splatnosť faktúry je v deň vystúpenia na mieste po skončení vystúpenia do rúk manažmentu produkcie alebo 
povereného manažéra, t.j. 18.09.2021 v hotovosti.

4. Finančné podmienky
Cenu, stanovenú v 3. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávateľovi na základe predloženej faktúry, alebo 
na mieste konania akcie do rúk producenta, na základe vystaveného daňového dokladu od dodávateľa. 
Odberateľ prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.

5. Technické podmienky

Odberateľ sa týmto zaväzuje vytvoriť dodávateľovi pre uskutočnenie umeleckého výkonu nasledujúce 
technické podmienky:

2x 3000 W

4x bezdrôtový mikrofón, jack kábel pre prepojenie notebook, CD prehrávač, USB, 4 x odposluch na javisko, 
technik - zvukár.
1 kus zdroja prúdu 220V na javisku v dosahu
1 kus predlžovačky 220V
1 kus rozdvojky 220V

Osvetlenie svetelná rampa, LED svietenie, rotačné hlavy, farebné parky, parostroj, LED obrazovka na logá.

6. Ďalšie podmienky

1. Odberateľ zabezpečí dodávateľovi:
1x parkovacie miesto v blízkosti pódia 
Občerstvenie pre účinkujúcich.

2. Dodávateľ umožní odberateľovi vytvorenie, šírenie a distribúciu fotografických snímok.
3. Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti ležiacej mimo Zmluvné strany (prírodná 

katastrofa, epidémia, nepriaznivá epidemiologická situácia, úradný zákaz a pod.), majú Zmluvné strany právo 
od Zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek nárokov na finančnú úhradu škody.

4. Dodávateľ sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmeny dojednanej v čl. 3. tejto zmluvy objednávateľ 
zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s § 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov nevyberie.

5. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zadní sám vo svojom daňovom priznaní.
6. Platiteľ dane je povinný oznámiť toto dojednanie o nevybratí zrážkovej dane správcovi dane najneskôr do 

pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola táto dohoda uzavretá (§ 43 ods. 14 zákona č. 
55/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

7. Všeobecné obchodné podmienky

Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého výkonu po 
stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby umelec mohol uskutočniť svoj 
výkon nerušene a dôstojne.



Ak odpadne vystúpenie z dôvodov na strane odberateľa z akéhokoľvek dôvodu, hradí týmto odoberáte!' plnú 
cenu dohodnutú v bode 3, najneskôr do 3 dní od dohodnutého termínu, tak ako keby k produkcii došlo.

Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia (choroba, úmrtie), pričom 
nikto potom nemá nárok na náhradu nákladov a je povinný za seba zaslať adekvátnu náhradu za interpreta. 
Závažné dôvody je nutné bezodkladne kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane.

Akýkoľvek spor budú riešiť obe strany zmierom a dohodou, alebo prostredníctvom Súdov SR.

8. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy riadi režimom platného 
autorského práva a príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov a je právnym zázemím 
dokladovania dokumentov pre prípadnú potrebu dokazovania.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden si ponecháva odberateľ a jeden dodávateľ.
Zmluva dopĺňa objednávku č. 2XY

V Bratislave dňa 20.07.2021

čnosť 
   lava

■ ■■••           

Ing. Štefan Kollár 

Výkonný riaditeľ
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