
Zmluva o umeleckom diele

uzatvorená v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mesto Poltár
Názov: Mesto Poltár

Sídlo: Železničná 489/1, 98701 Poltár
IČO: 00316342

DIČ:2021250968

Banka: VÚB

IBAN: SK40 0200 0000 0000 2212 7352

Účinkujúci: Katarína Golianová

trvalé bydlisko, PSČ: Podhorská 375/36, 987 01 Poltár

dátum narodenia:           

štátna príslušnosť: slovenská

č. obč. preukazu:         

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 Úctu a vďačnosť vám.
2. Účinkovanie bude realizované za nasledovných podmienok:



a) Miesto konania: sobášna sieň MsÚ v Poltári

b) Dátum a čas konania: 16.10.2022 o 14.00 hod.

c) Dĺžka účinkovania: 20 minút

Článok III. Podmienky zmluvy

1. Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou.

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

c) Zabezpečiť pre účinkujúcich pitný režim po ukončení účinkovania.

d) Zabezpečiť riadny priebeh programu, potrebnú zvukovú aparatúru a pripravené 

javisko.
e) Zabezpečiť mikrofón pre ľudovú hudbu a spevákov.

f) Uhradiť účinkujúcemu odmenu za účinkovanie.

2. Dodávateľ - účinkujúci sa zaväzuje:

a) Uskutočniť účinkovanie za podmienok stanovených touto zmluvou.

b) Účinkovať v programe v úplnom, vzorne upravenom ľudovom odeve a ľudovej obuvi.

c) 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 16.10. 2022.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti počas účinkovania objednávateľ nezodpovedá za 
vzniknuté škody na majetku dodávateľa len v tom prípade, ak zabezpečí uzamkýnanie 

miestností, v ktorých majú tieto veci účinkujúci uložené, alebo ak zabezpečí osoby strážiace 

miestnosti určené na odloženie týchto vecí. V opačnom prípade si účinkujúci bude pri 
poškodení alebo krádeži majetku uplatňovať zodpovedajúce finančné odškodnenie.

3. Účinkujúci súhlasí s účinkovaním aj v náhradných priestoroch (nepriazeň počasia, 

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



Článok V. Neplnenie zmluvy

1. Ak sa účinkovanie neuskutoční z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ sa 

zaväzuje dodávateľovi uhradiť škodu preukázateľne vzniknutú v súvislosti so zrušeným 

podujatím.

2. Ak sa zmluvný vzťah neuskutoční z dôvodov na strane dodávateľa, dodávateľ sa zaväzuje 

objednávateľovi uhradiť škodu preukázateľne vzniknutú v súvislosti so zrušeným podujatím. 

3. Výnimku z predošlých 2 odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej, či druhej strane 

akou je živelná pohroma, choroba, epidémia, úraz, v dôsledku ktorej sa možno zbaviť 

zodpovednosti za spôsobenú škodu. Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana povinná 

bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

Článok VI. Odmena za účinkovanie

1. Odmena za účinkovanie bola dohodnutá obidvomi zmluvnými stranami vo výške 30.00 

EUR.

2. Odmena je vyplatená v hotovosti.

Článok VII. 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.

8. Dodávateľ, ako platiteľ zrážkovej dane, je povinný svoj príjem pred uplatnením zrážkovej 

dane znížiť o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 5 písm. b) zákona č. 

13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov - 2% odvod do LITA, 

FVU, HF).
9. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom 

daňovom priznaní.
10. 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. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov).

V Poltári dňa

MESTO PC LTÁR 
v Mestsk; úrad 
Železničná 489/1

              

Objednávateľ Účinkujúci
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