
ZM LUVA
O Z A BEZPEČ EN Í k u l t ú r n e h o  v y s t ú p e n i a

uzavretá podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a nasl.

medzi

Obec Podbiel 
027 42 Podbiel 210 
Slavomír Korčuška, starosta 
00314790 
2020561829 
VÚ B, a.s.
23723332/0200, IBAN SK54 0200 0000 0000 2372 3332 
0905577341

a

Občianske združenie 
Katka a dedko - Dlhovanka

023 54 Dlhá nad Kysucou 101
IČO: 45793646 IČ DPH: SK2120141573 

mob.: 0948 290 676, 0905 718 175 
Bankové spojenie: e-mail: katka.dedkokubacakovci@centrum.sk

Číslo účtu:
Kontakt:
(ďalej len poskytovateľ)

v

Cl.I 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je  zabezpečenie kultúrneho vystúpenia Heligónkarov Katky 
a dedka Kubačákovcov z Kysúc v dobe konania XXV III. ročníka Podbielanských folklórnych 
slávností 7. júla 2019 v kultúmo-športovej hale v obci Podbiel v celkovej dĺžke vystúpenia 15 
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 250,- €. 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.

Čl. 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.

Usporiadateľom:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Kontakt:
(ďalej len prijímateľ)

Účinkujúcim:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:

mailto:katka.dedkokubacakovci@centrum.sk


ČI. 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.

Ak z dôvodu na strane usporiadateľa vystúpenie nebude možné vykonať v dohodnutom 
dátume a čase, účinkujúci má právo na vyplatenie odmeny podľa tejto zmluvy v plnej výške.

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 je j podpisu oboma zmluvnými stranami 
a zverejnením na web stránke obce Podbiel.

VPodbieli, . ' Í./Ľ2019 V 2U or
Katkr
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