
ZMLUVA 
O SPROSTREDKOVANÍ VEREJNÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA 

uzatvorená podľa ustanovenia § 631 a asi. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva") 

uzatvorená medzi 

OBEC OŠČADNICA 
Sídlo: Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica 
v zastúpení: Ing. Marián Plevko, starosta Obce Oščadnica 
IČO: 
e-mail: 
Číslo účtu: 

Sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 

00314170 
oscadnica@oscadnica.sk 
Slovenská sporiteľňa, a. s., č. ú.:  
( ďalej len „objednávatel"') 

a 

Muzika Kysúc 
Oščadnica č. 344, 023 01 Oščadnica 
Roman Šimalják 
50849972 

Číslo účtu: Fio banka, a. s. 
IBAN:  SWIFT: FIOZSKBA 
( ďalej len „sprostredkovatel'") 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je sprostredkovanie verejného kultúrneho podujatia pre
objednávateľa za odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Verejným kultúrnym podujatím sa na účely tejto zmluvy rozumie: koncert ľudovej
kapely MUZIKA SPOD RAČE v rámci podujatia „Oščadnická heligónka 2019",
ktorý sa bude konať dňa 25.05.2019.

II. 
Miesto a čas konania 

1. Sprostredkovateľ sa zavazuJe zabezpečiť realizáciu kultúrneho vystúpenia
zadefinovaného v Článku I tejto zmluvy na námestí M. Bernáta v Oščadnici dňa
25.05.2019 (sobota) v rámci kultúrneho podujatia s názvom „27. Oščadnická
heligónka 2019".

III. 
Cena 

1. Objednávateľ sa zavazuJe za riadne a včasné sprostredkovanie podujatia vyplatiť
sprostredkovateľovi odmenu vo výške 250,- € vrátane DPH, slovom dvestopäťdesiat
eur.

2. Cena diela je pevná a nemenná.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ ulu·adí sprostredkovatel'ovi odmenu v bode

1 tohto článku zmluvy na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní odo dňa
zrealizovania verejného kultúrneho podujatia.



IV. 
Osobitné dojednania 

1. Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie
podujatia najmä po stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej a hygienickej.

2. Sprostredkovateľ dáva týmto objednávateľovi súhlas na použitie mien, podobizní,
obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových
záznamov vystúpenia na komerčné a iné účely.

3. Odmena sprostredkovateľa za súhlas uvedený v bode 3 tohto článku zmluvy je zahrnutá
v odmene.

4. Ak objednávateľ alebo ním poverená osoba na vykonanie kontroly priebehu podujatia
zistí, že došlo k podstatnému pornšeniu tejto zmluvy, či pokynov, vyhradzuje si právo
na neuhradenie odmeny za výkon alebo jej alikvotnej časti. Za podstatné pornšenie
zmluvy sa považuje najmä:

a. neprofesionálny prístup skupiny,
b. hrnbé správanie k účastníkom podujatia,
c. nevhodné či nekompletné oblečenie,
d. pitie alkoholických nápojov a požívanie omamných a psychotropných látok

pred, alebo počas akcie.

v. 
Skončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné skončiť dohodou zmluvných strán.
2. Odstúpiť od tejto zmluvy môžu obe zmluvné strany iba v obzvlášť závažných prípadoch

akými sú choroba, úraz alebo udalosti vis major.
3. Odstúpenie od zmluvy musí byt' v písomnej forme a musí byť doručené druhej

zmluvnej strane.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy:

a. objednávateľ má nárok na náhradu spôsobenej škody, ktorá pozostáva najmä
z vynaložených nákladov,

b. sprostredkovateľ nemá nárok na náhradu vynaložených nákladov.

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené sa v ďalších veciach riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskoršíchpredpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom zákone v znení neskorších
predpisov.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po 
jednom rovnopise.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto zmluvu sú k podpisu zmluvy
oprávnené, s jej obsahom sa oboznámili a jej zneniu porozumeli. Zmluva bola
uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán, je prejavom ich slobodnej a vážnej
vôle a nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak
súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

vv • • v 
2 4 . 05. 2019 

V Oscadmc1 dna .................................. . 

7kdl.  Roman Simalják 


