
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 

 
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení, medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

 

1. Usporiadateľ: Obec Turček, Turček 123 

                          v zastúpení Oľgou Wagnerovou, starostkou obce 

                          IČO: 00317012, DIČ: 2020597953 

                          (ďalej len „usporiadateľ“) na jednej strane 

 

2. Účinkujúci: Ivan Ožvát 

                          

 

                         (ďalej len účinkujúci) na strane druhej 

 

Čl. I. 

     Medzi zmluvnými stranami je v zmysle ust. § 262 ods. 2 Obchod. zák. výslovne dohodnuté, že tento ich 

záväzkový vzťah sa upravuje ust. Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení aj v prípade, že nespadá pod 

vzťahy uvedené v § 261 Obch. zákonníka. 

 

Čl. II. 

     Usporiadateľ sa v súčasnosti zaväzuje  umožniť účinkujúcemu uskutočnenie programu: hudobná produkcia 

pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“ dňa 24.10.2018 od 16:00 hod. v Dome kultúry v Turčeku. Program bude 

uhradený v deň vystúpenia na základe výdavkového pokladničného dokladu. 

 

Čl. III. 

     Usporiadateľ sa zaväzuje odovzdať priestory účinkujúcemu 1 hodinu pred začatím programu. Usporiadateľ sa 

zaväzuje zabezpečiť pripojenie aparatúry účinkujúceho do el. siete, pričom účinkujúci vyhlasuje, že jeho 

zvuková aparatúra je spôsobilá, bez ďalšieho, takéhoto pripojenia. Pre prípad, že tomu tak nie je, zodpovedá 

účinkujúci za vzniknuté škody v plnom rozsahu. 

 

Čl. IV. 

     Zmluvné strany sa dohodli na odmene (odplate) za uskutočnené vystúpenie v cene 500,- € slovom päťsto eur 

za celé vystúpenie. V odplate sú zahrnuté všetky do úvahy pripadajúce náklady a poplatky súvisiace 

s realizáciou programu, včítane poplatkov podľa autorského zákona. 

 

Čl. V. 

     Zmeniť alebo doplniť tuto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov zmluvných strán.  

     Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

     Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho usporiadateľ obdrží jeden rovnopis a účinkujúci 

druhý.  

     Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Turčeku 24.10.2018 

 

 

 

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

           Usporiadateľ                                                                                                     Účinkujúci  


