
Zmluva o umeleckom výkone 

uzavretá medzi: 

1. Dodávateľ: Daniel Makovický 

Trvalé bydlisko:Guothova 15, 831 01 Bratislava 
Dátum narodenia: 6.8. 1982 
Rodné číslo: 820806/7901 
(ďalej ako „dodávateľ") 

2. Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00 309 109, DIČ: 2020416310 

IBAN: SK72 5600 0000 000855532002, Prima Banka SK, a.s. 

(ďalej ako „objednávateľ") 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa - uskutočnenie interaktívneho bubnovania 
v podaní zoskupenia JAMADAN na evente (obecné dni Veľký Kýr 2018) pre objednávateľa 
dňa 21. 07. 2018 o 21,00 hod. v areáli kultúrneho parku na Apátskej ulici vo Veľkom Kýre 
(GPS: 48.176696, 18.157376) 

II. 
Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi primerané podmienky na vykonanie 
umeleckého výkonu a za umelecký výkon zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa 
článku IV tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre dodávateľa priestory na prezlečenie a ozvučenie, 
ak bolo dohodnuté. 

III. 
Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa umelecký výkon 
bližšie určený v čl. I tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné úkony na riadne, včasné a profesionálne 
zabezpečenie umeleckého výkonu podľa tejto zmluvy. 



IV. 
Cena za predvedenie umeleckého výkonu 

1. Cena za predvedenie umeleckého výkonu dodávateľom je určená na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán v sume 400 eur (slovom: štyristo eur) vrátane dopravných 
nákladov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za predvedenie umeleckého výkonu 
prevodom na účet dodávateľa č. SK90 8360 5207 0042 0584 3667 do 20 dní od vystúpenia. 

3. V zmysle §43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení sa strany 
dohodli, že z príjmu podľa §43 ods.3 h) nebude daň vyberaná zrážkou. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a 
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

V Bratislave dňa 20. 07. 2018 

Dodávateľ Objednávateľ 


