
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 39 zákona č.618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami! 

Dodávateľ: Užák Peter - CORONA-GOLF umelecká agentúra 
Veľká Okružná 50, 010 01 Žilina 

Zastúpený : Užák Peter, majiteľ 
IČO: 10949798 
DIČ: SK1026367804 
Bank.spoj.: Slovenská sporiteľňa a.s., Žilina 

SK47 0900 0000 0000 7654 4282 
Ďalej len dodávateľ 

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr, Obecný úrad 
Nám. Sv. Jána 
941 07 Veľký Kýr 

Zastúpený : Ing. Judita Valašková 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
Bank.spoj.: Prima Banka Slovensko, a.s. 
Účet číslo : SK72 5600 0000 0008 5553 2002 

Ďalej len objednávateľ 

Článok I. 
Výklad pojmov 

1. Dodávateľ je osoba povinná zabezpečiť vykonanie Umeleckého výkonu, Elán revival 
- výkonný umelci 

2. Výkonný umelec je osoba odborne a právne spôsobilá na prevedenie umeleckého 
výkonu špecifikovaného v Článku III., bod 1 tejto zmluvy. 

3. Umelecký výkon je prevedenie umeleckého diela za podmienok stanovených 
v článku III tejto zmluvy. 

4. Účastníci, Obec Veľký Kýr ako Objednávateľ na jednej strane a Užák Peter -
CORONA - Golf ako Dodávateľ na druhej strane, v zmysle platných právnych 
predpisov, predovšetkým ustanovení zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom / ďalej len „Autorský zákon" a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto 
zmluvu o zabezpečení umeleckého výkonu / ďalej len „Zmluva"/ 

Článok II. 
Predmet a účel Zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť vykonanie umeleckého 
výkonu- interpeta Elán revival podľa podmienok stanovených touto zmluvou a záväzok 
Objednávateľa zaplatiť za vykonanie umeleckého výkonu odmenou podľa podmienok 
stanovených touto zmluvou. 



Článok III. 
Vykonanie diela 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vystúpenie výkonného umelca Elán revival za 
sledovných podmienok: 
Interpret: Elán revival 
Miesto : obec Veľký Kýr, kultúrny park na ul. Apátska. 
Dátum : 29.07.2017 o 20,30 hod. 

Článok IV. 
Odmena a platobné podmienky 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dohodnuté zabezpečenie vykonania 
umeleckého výkonu Výkonným umelcom odmenu vo výške 2100,00.-Euro + DPH 
/Dvetisícsto + DPH/ bankovým prevodom na bankový účet na základe doručenej faktúry 
vystavenej Dodávateľom. 
Splatnosť faktúry je 5 dní od dňa realizácie. 
V prípade, že dôjde k omeškania platby má Dodávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5% z istiny za každý i začatý deň omeškania objednávateľa. 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ zabezpečí napojenie sa na zvukovú aparatúru podľa dodaných 
technických podmienok . Šatňu so zrkadlom na prezlečenie. Vjazd a parkovanie 
motorových vozidiel účinkujúcich v priestoroch zázemia vystúpenia. 
Zodpovedajúce osvetlenie charakteru podujatia. 

2. V prípade ďalších iných možných produkcií podľa Článku II, Objednávateľ nieje 
oprávnený s účinkujúcimi o tomto rokovať a to ani prostredníctvom tretej strany 
/mimo CO-GO Ag. / uzatvárať zmluvy, prípadne iné dohody za účelom ďalšieho 
účinkovania, prípadne iných ďalších aktivít spojených s Objednávateľom. 
Prípadne ďalšie možné objednávky za účelom ako je hore uvedené sú možné len 
prostredníctvom Dodávateľa . 
Ak by došlo k porušeniu tohto bodu, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 
dohodnutej ceny uvedenej v Článku IV. tejto zmluvy za každú produkciu 
usporiadanú Objednávateľom. 

3. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá zmluvné 
záväzky, ktoré by mu bránili v uskutočnení výkonu podľa tejto zmluvy, že 
zabezpečí s odbornou starostlivosťou bezporuchové uskutočnenie výkonu 
plnenia v predmete zmluvy. 

4. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje, že neuzavrie po podpísaní tejto zmluvy ďalšie 
záväzky na už zmluvne dohodnutý termín pre ďalšieho možného odberateľa, 
ktoré by mohli ohroziť uskutočnenie výkonu. 

5. Objednávateľ je zodpovedný za všetky škody a ich následky , ktoré vznikli 
v dôsledku nedodržania predpisov o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia, 
požiarnych predpisov, či ostatných všeobecne záväzných predpisov na úseku 
ochrany zdravia a majetku. 



6. Ak dôjde k znemožneniu realizácie predmetu plnenia zmluvy v dôsledku 
nepredvídaných udalostí, ktoré sú mimo zmluvných strán má ktorákoľvek 
zmluvná strana právo od zmluvy odstúpiť. Odstupujúca strana je pritom povinná 
existenciu uvedených skutočností preukázať druhej zmluvnej strane. V takomto 
prípade žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za vzniknutú škodu. Za takéto 
skutočnosti sa považuje aj závažné ochorenie, úraz, autonehoda, prírodná 
katastrofa, epidémia, úradný zákaz, úmrtie člena rodiny. 

7. Všetky hudobné diela použité v tomto programe podliehajú autorskej ochrane 
a honorárov podľa autorského zákona. 

8. Malý záujem, prípadne nevhodné poveternostné podmienky / pri akciách 
konaných na voľnom priestranstve / nie sú dôvodom na zrušenie zmluvy. 

V. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a je účinná akonáhle ju podpíšu obidve zmluvné 
strany. Zmeny, alebo doplnky možno realizovať výlučne písomnou formou na 
základe obojstrannej dohody. 

2. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú 
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory 
rozhodnuté v súdnom konaní. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom výtlačku. 

V Žiline, dňa 20.04.2017 

Objednávateľ Zhotoviteľ 


