
Zmluva o účinkovaní 

uzavretá podľa ust. § 39 zákona 618/2003 Z.z. Autorský zákon a zákon č.13/1991 Z.z. 

Obchodný zákonník 

 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov:                                Obec Melčice-Lieskové 

Adresa:                               Obecný úrad Melčice-Lieskové 119, 913 05 

Štatutárny zástupca:        Mgr. Katarína Remencová 

IČO:                                     00311766 

DIČ:                                     2021079742 

 

Účinkujúci: 

Názov:                               Marián Perďoch MAJODJ 

Zastúpená:                        Marián Perďoch 

Adresa:                           Pod Hájom 956/10, 01841 Dubnica nad Váhom 

Ičo : 50546988, Dič : 1076228868 

Nie je platca DPH 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje vyššie uvedené sú pravdivé a aktuálne sa zaväzujú 

bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na 

plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že neoznámenie tejto skutočnosti budú znášať 

následky, ktoré môžu druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia na „Hodový jarmok“, ktoré je 

uvedené v ods. 2 v čase a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Účinkovanie bude 

zrealizované za uvedených podmienok: 

 

Miesto konania:        KD Melčice – Lieskové 

Čas konania:               28. 09. 2019 – 29. 09. 2019, v čase od 20:00 hod. – 03:00 hod. 

Názov podujatia:       Hodový jarmok 

 

 

III. Podmienky zmluvy 

 

1) Objednávateľ sa zaväzuje: 

 Dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou 



 Prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dohodnúť so zástupcom 

účinkujúceho najmenej 7 dní vopred 

2) Účinkujúci sa zaväzuje: 

 Uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených v tejto zmluve 

 Poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia 

úspešného priebehu účinkovania 

 

 

IV. Ďalšie podmienky zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších podmienkach: 

 Objednávateľ má právo použiť obrazové alebo zvukové záznamy diela pre 

potreby dokumentácie činnosti alebo propagácie iba so súhlasom 

účinkujúceho. 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú -  28. 09. 2019 – 29. 09. 2019 

 

 

V. Odmena za vytvorenie diela 

Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a na 

základe zákona č.18/1996 Z.z. o cenách   vo výške    400    €, ( slovom: štyristo EUR) 

vrátane všetkých nákladov. Účinkujúci je povinný uhradiť daňové a odvodové povinnosti 

v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

 

VI. Neplnenie zmluvy 

Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane účinkujúceho, resp. objednávateľa 

sú si títo povinní uhradiť preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia. 

Výnimku z predošlého odseku tvorí len objektívna okolnosť na jednej či druhej strane 

(živelná pohroma, epidémia, úraz, havária, chorobnosť, atď.), v dôsledku ktorej sa možno 

zbaviť zodpovednosti za spôsobenú škodu. Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana 

povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

 

VII.  Záverečné ustanovenia 

Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda     

účinnosť dňom dojednania činností. 

      Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto dohody.  

      Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou   

      legislatívou Slovenskej republiky. 

 Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 



  

Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu. 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá účinkujúci a jeden      

objednávateľ. 

Táto zmluva, uzatvorená ako prejav slobodnej, váženej, určitej a zrozumiteľnej vôle je znak   

súhlasu oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán. 

 

 

V Melčiciach – Lieskovom, dňa 16. 09. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              Objednávateľ                                                                                                Účinkujúci 


