
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU 

uzavretá v zmysle §26 ods. 2 zákona č.513/1991 ZB. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 

Objednávateľom:  

Meno:   Obec Spišská Teplica  

Sídlo:   Obrancov mieru 454, 059034 Spišská Teplica 

IČO:    00326534 

DIČ:    2020674964 

V mene ktorej koná:   Ing. Radoslav Šeliga 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľom:  

Meno:   Boys Teplica 

Zodpovedný:   Marián Dirda 

Adresa:   Okružná 97, 059 34 Spišská Teplica 

Dátum nar.:   10.02.1978 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

Obec a Dodávateľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“ 
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Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa  zabezpečiť pre objednávateľa 

uskutočnenie umeleckého výkonu v rámci podujatia „Teplický jarmok“, ktorý sa 

uskutoční dňa 20.08.2022 v Spišskej Teplici. 

2. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa riadne a včas na svoje 

nebezpečenstvo a s odbornou starostlivosťou zabezpečiť vytvorenie diela, a to 

v rozsahu, čase a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie vytvorenia diela riadne 

a včas dohodnutú odmenu. 

4. Záväzok dodávateľa je splnený riadnym splnením všetkých dohodnutých podmienok 

podľa tejto zmluvy.  
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Miesto, spôsob a čas vykonania diela 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevedenie umeleckého výkonu za nasledujúcich 

podmienok:  

Miesto vykonania umeleckého výkonu je Spišská Teplica 

Dátum vykonania umeleckého výkonu je 20.08.2022 

Čas vykonania umeleckého výkonu je od 15:30 hod. do 16:30hod.  
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Odmena a platové podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne zabezpečenie umeleckého 

výkonu jednorazovú finančnú odmenu v sume 300 EUR (slovom: tristo eur) (ďalej len 

„odmena“).  

2. Odmena je splatná bezprostredne po vykonaní umeleckého výkonu a to v hotovosti.  

3. Odmena podľa bodu 1. je konečná a zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené so 

zabezpečením umeleckého výkonu, vrátane cestovných nákladov.  
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Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a) bez zbytočného odkladu navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by  

mohli mať vplyv na zabezpečenie vytvorenia diela,  

b) postupovať pri vykonávaní a zabezpečení dohodnutých činností podľa tejto zmluvy s  

odbornou starostlivosťou, tak aby nepoškodili práva a oprávnené záujmy druhej  

zmluvnej strany a jej dobré meno,  

c) uhradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú jej spôsobili porušením povinností podľa  

tejto zmluvy, ibaže preukážu, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami  

vylučujúcimi zodpovednosť.  

 

2. Dodávateľ je zároveň povinný:  

a) zabezpečiť predvedenie umeleckého výkonu riadne a včas podľa svojich najlepších  

schopností a možností v súlade s podmienkami tejto zmluvy,  

b) počas podujatia rešpektovať organizačné pokyny a požiadavky objednávateľa, vrátane  

dodržania pravidiel požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

c) prísť na miesto uskutočnenie umeleckého výkonu včas a na svoju zodpovednosť, 

d) byť objednávateľovi k dispozícii počas trvania programu podujatia, 

e) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi závažné skutočnosti, pokiaľ by moh

li mať vplyv na plnenie podľa tejto zmluvy.  

 

 

 



 

3. Objednávateľ:  

a) je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä organizačne a 

technicky zabezpečiť vhodné pracovné podmienky, aby dodávateľ mohol 

zabezpečiť predvedenie umeleckého výkonu nerušene a dôstojne,  

b) je povinný vyčleniť pre dodávateľa priestor pre zabezpečenie predvedenia  

umeleckého výkonu, ako aj umiestniť priestor pre obecenstvo v bezpečnej 

vzdialenosti od priestoru vyčleneného pre predvedenie umeleckého výkonu,  

c) je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek 

hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok narušenie dobrej povesti 

dodávateľa, 
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Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží  

objednávateľ a jeden rovnopis obdrží dodávateľ.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň 

neskoršieho podpisu.  

3. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto 

zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.  

4. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní 

následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a 

na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah 

tejto zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

V Spišskej Teplica, dňa ..............                                           V Spišskej Teplici, dňa .............. 

    

      ............................................                                                         ........................................ 

            Ing. Radoslav Šeliga                                                                       Marián Dirda  

             za objednávateľa                                                                            za dodávateľa 

            

 


