
Strana 1 z 3 
 

ZMLUVA o zabezpečení umeleckého vystúpenia č. 37/2021 
uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (ďalej len „ Autorský zákon“ ) v znení neskorších predpisov a podľa 
ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“ ) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
OBJEDNÁVATEĽ: 
 
NOVOVITAL, príspevková organizácia 
so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky, Slovenská republika 
IČO: 34 014 721 
IČ DPH: SK2020143191  
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu: 1232669955/0200 
spol. zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Po, vl.č.:10058/N 
za organizáciu koná :  Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:  
 
Názov: KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o.  
Sídlo: HONTIANSKA VRBICA172, 935 55 Hontianska Vrbica 

IČO : 516 682 46 
DIČ : SK 212 074 3229 
Číslo účtu: IBAN: SK 66 7500 0000 0040 2581 89 58  
Spol. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45508/N 
Za spoločnosť koná : Roman Krajčír, konateľ 
 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

I. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa  zabezpečiť  pre objednávateľa umeleckú 

produkciu a to odohranie koncertov a hudobných vystúpení od rôznych interpretov  v zmysle 

cenovej ponuky (ďalej len „umelecký výkon“) v rámci podujatia Porciunkula 2021 dňa 

30.07.2021  v čase od 19:00 hod do 24:00 hod a dňa 31.07.2021 v čase od 19:00 do 24:00 .  

 

II. PODMIENKY ZMLUVY 

1.            Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu špecifikovanú v článku III. 

Zmluvy vo výške a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

2.          Poskytovateľ  sa zaväzuje, že poskytne plnenie predmetu Zmluvy Objednávateľovi 

podľa  článku  I. Zmluvy riadne a včas, s obsahom a v termíne určenom podľa tejto Zmluvy. 
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3.         Predmet Zmluvy je riadne splnený poskytnutím plnenia predmetu Zmluvy v čase a za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

III. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.         Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre poskytovateľa  za riadne splnenie 
predmetu tejto  Zmluvy, vo výške 10 800 eur bez DPH ( slovom desaťtisícosemsto eur). 
K tejto sume bude pripočítaná aktuálna platná sadzba DPH. Táto suma zahŕňa všetky 
súvisiace náklady spojené s plnením predmetu tejto Zmluvy. Odmena bude poskytovateľovi   
uhradená na základe vystavenej faktúry doručenej objednávateľovi.  
2.   Zmluvné strany sa dohodli, že úhradu daní a poplatkov súvisiacich s poskytnutím 

umeleckého výkonu (vrátane úhrady zrážkovej dane umelcov z príjmov podľa § 6 ods.2 

písmeno a) a §6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.) zabezpečuje poskytovateľ, ktorý sa zaväzuje 

realizovať ich úhrady riadne a včas. 

 

IV. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí riadne podmienky pre zrealizovanie 

podujatia, najmä po stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej a hygienickej tak, aby sa 

mohol uskutočniť Umelecký výkon nerušene a dôstojne.  

2. Poskytovateľ zodpovedá za to, aby sa umelec dostavil na miesto konania umeleckého 

výkonu včas, aby umelecký výkon mohol začať v dohodnutom čase a na profesionálnej úrovni.  

3.      V prípade, že poskytovateľ nesplní predmet zmluvy riadne a včas, objednávateľ je 

oprávnený od neho požadovať náhradu škody, ktorá nesplnením dohodnutej služby 

objednávateľovi vznikla a poskytovateľ je povinný objednávateľovi uhradiť vzniknutú škodu.  

4.        Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi súhlas na vyhotovenie obrazových, 

zvukových a obrazovo-zvukových záznamov a fotografií z umeleckého vystúpenia, pričom 

súhlas s použitím je časovo a územne neobmedzený. Akékoľvek prípadné odmeny a odplaty 

sú už zahrnuté v odmene podľa článku III. tejto zmluvy.  

 

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY   

 1.   Túto zmluvu je možné ukončiť pred jej splnením  na základe písomnej dohody zmluvných 

strán.  

2.     Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len na základe osobitných dôvodov 

spôsobujúcich nemožnosť plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy. Vznik a 

trvanie takejto skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť po 

ich vzniku a hodnoverným spôsobom písomne preukázať.  

3.         Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade neplnenia povinnosti upravených 

touto zmluvou poskytovateľom a to takým spôsobom, že neplnenie predmetných povinností 

môže ohroziť riadny priebeh a kvalitu realizácie predmetu zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy 

v dohodnutom rozsahu a stanovenom čase.  

4.      Každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť v prípade nepredvídateľných udalostí, 

objektívne neumožňujúcich naplnenie predmetu tejto zmluvy.  
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V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.       Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. 

2.     Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví 

zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. 

3.     Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných 

strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

4.     Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.  

5.     Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre každú 

zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. 

6.     Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcim. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia 

oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzavretiu tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju schválili a podpísali.  

 

V Nových Zámkoch, dňa 21.07.2021 

 

 

 

Za Objednávateľa:                                                                     Za poskytovateľa: 

 
 
 
 
 
......................................... ........................................... 
Ing.Ľudovít Lebó Roman Krajčír 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


