
ZMLUVA
O ZABEZPEČENÍ KULTÚRNEHO VYSTÚPENIA 

uzavretá podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a nasl.

medzi

Usporiadateľom: Obec Podbiel
Sídlo: 027 42 Podbiel 210
Zastúpená: Slavomír Korčuška, starosta
IČO: 00314790
DIČ: 2020561829
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 23723332/0200, IBAN SK54 0200 0000 0000 2372 3332
Kontakt: 0905577341
(ďalej len prijímateľ)

a

FS Váh
Folklórne srdce Puchov 
Námestie slobody 1401,02001 Puchov 
42145732
Mgr. Milada Vargová, 0905428290 

S K2709000000000364401454

Čl.I 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie kultúrneho vystúpenia F o lk ló rn e h o  súboru  
V Á H  v dobe konania XXV. ročníka Podbielanských folklórnych slávností 3. júla 2016 
v amfiteátri v areáli Základnej školy v obci Podbiel v celkovej dĺžke vystúpenia 40 min.. 
Zdanenie odmeny vykoná účinkujúci vo vlastnom mene podľa platných právnych predpisov SR.

ČI. II 
Dohodnutá odmena

Za vykonané kultúrne vystúpenie podľa čl. I tejto zmluvy bude vyplatená účinkujúcemu 
odmena -  honorár vo výške 200,- € .  Honorár bude vyplatený v hotovosti po skončení 
kultúrneho vystúpenia. Dohodnutá odmena zahŕňa všetky výdavky účinkujúceho a tento si už 
nebude nárokovať žiadne iné finančné vyrovnanie.

ČI. III
Povinnosti účinkujúceho

Účinkujúci je povinný uskutočniť svoj výkon v plnej kvalite a v dohodnutom rozsahu, 
ku ktorému sa zmluvne zaviazal. Účinkujúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá 
zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili podať výkon, ku ktorému sa zaviazal. Účinkujúci môže od 
zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch -  ochorenie, úraz a pod. Existenciu 
dôvodov, oprávňujúcich odstúpiť od zmluvy musí účinkujúci ihneď pri ich vzniku oznámiť 
usporiadateľovi a hodnoverne preukázať.

Účinkujúcim:
Zastúpená:
Sídlo skupiny :
IČO:
Kontakt:
Číslo účtu:
(ďalej len poskytovateľ)

Čl.IV
Povinnosti usporiadateľa



C1. IV
Povinnosti usporiadateľa

Zabezpečiť pódiovú zvukovú aparatúru a zvukára pre vystúpenie, zvukové a priestorové 
skúšky. Za uskutočnené účinkovanie zaplatiť účinkujúcemu odmenu podľa tejto zmluvy riadne 
a včas. Zabezpečiť pre účinkujúcich dohodnuté stravovanie a občerstvenie. Ďalej poskytnúť 
účinkujúcemu súčinnosť a ochraňovať jeho záujmy tak, aby bol naplnený účel tejto zmluvy. 
Zabezpečiť náhradný, pred dažďom krytý priestor, na uskutočnenie vystúpenia v prípade 
nepriazne počasia. Ak usporiadateľ takýto náhradný priestor nezabezpečí a vystúpenie nebude 
možné z dôvodu nepriazne počasia, alebo na tanec nevhodného pódia vykonať v dohodnutom 
dátume a čase, účinkujúci má právo na vyplatenie odmeny podľa tejto zmluvy v plnej výške.
V prípade nepriazne počasia bezodkladne informovať účinkujúceho o zmene organizačných 
dispozícií. Zabezpečiť, aby počas priebehu festivalu nedošlo k časovému sklzu, ktorý by 
začiatok vystúpenia oddialil o viac ako 60 (šesťdesiat) minút.

ČI. V
Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

Ak poruší účinkujúci povinnosti uvedené v tejto zmluve tak, že je  ohrozené kvalitné 
vystúpenie účinkujúceho, má usporiadateľ právo odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody vo 
výške nákladov vynaložených na zaistenie akcie.

Ak poruší usporiadateľ vlastnou vinou svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve, má 
účinkujúci právo odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody vo výške nákladov vynaložených 
na zaistenie akcie.

Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou.

ČI. VI 
Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomne po 
vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z 
ktorých každý má právnu silu originálu a každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie do naplnenia účelu tejto zmluvy. Zmluvné strany 
prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, zaväzujú sa ich 
dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Práva a povinnosti v tejto zmluve nepomenované sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a zverejnením na web stránke obce Podbiel.

V Podbieli, f .........2016 V Púchove,26.5.2016
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