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Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu, uzatvorená podľa § 71 ods. 1 

 a  § 39 z .č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon) 
 
 uzatvorená medzi  ZDRUŽENÍM „PRIATELIA VYROVNANEJ HARMÓNIE - CLOSE HARMONY 
FRIENDS, Hodžova ul. 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej len „výkonný umelec“) na strane 
jednej 

Zastúpeným  : Dr. Františkom Vlasákom 

     tajomníkom združenia  

IČO/DRČ   : 0031 825 907 

DIČ    : 2021253597 

Miesto podnikania: Je totožné so sídlom, zapísaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky č. 
spisu: VVS/1-900/90-5816 

 

Bankové spojenie : Tatra Banka, pobočka Nitra 

Číslo účtu   : 2628291711/1100 ( nie je plátcom DPH) 

a 

Objednávateľom  :    Mesto Žarnovica 

/ sídlo /   : Nám. SNP č.33, 966 81  Žarnovica 

IČO    :    00 321 117      

DIČ    :  2021111543 

Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Žiar nad Hronom 

Číslo účtu   : 14824422/0200 

Zastúpené   : Kamilom Dankom, primátorom mesta 

     (ďalej len „objednávateľ“) na strane druhej 

 (ďalej len „zmluvné strany“) 

 

na základe vzájomného dohovoru medzi obomi zmluvnými stranami sa zmluvné strany dohodli na 
tom, že  výkonný umelec uskutoční  jedno a cappella verejné koncertné vystúpenie s názvom 
KONCERT CLOSE HARMONY FRIENDS dňa 7. marca 2011 v Žarnovici  za týchto podmienok: 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.   Rozsah koncertného vystúpenia : 
      Podľa dohovoru s objednávateľom na základe písomného programu, v rozsahu najmenej 2x 40      
      minút vrátane potlesku.  
 
2.   Čas a miesto vystúpenia : 
      Dňa 7. marca 2011  od  18:00 h.  v Kultúrnom dome, Dolná ul. č. 25, 966 81  Žarnovica 
      Generálna skúška bude od  16:00 h. do 17.45 h. 
 
3.   Spôsob a podmienky realizácie :  

3.1 . A cappellové vystúpenie podľa bodu 2, tohto článku tejto zmluvy,  sa uskutoční na technicko-
zvukové vybavenie výkonného umelca. Objednávateľ  zabezpečí sprístupnenie dotknutých prie-
storov najneskôr od 15:30 h. ich riadnu prevádzkyschopnosť vrátane miestnosti na prezlečenie a 
toaletných zariadení, prívody el. energie 230V  do priestorov: 

a) javiska 
b) pultu zvukára 
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obidve s istením minimálne 16A. Zároveň zabezpečí osvetlenie reflektormi vrátane farebných fil-
trov o celkovom výkone najmenej 4000 W  a prítomnosť osvetľovacieho technika od 15:30 h. 
v deň podujatia.  

3.2. Objednávateľ zabezpečí stolík pre zvukára a aj ho umiestni vo vhodnom priestore podľa pokynov 
výkonného umelca tak, že  prítomným návštevníkom nebudú priamo prekážať káblové trasy z dô-
vodu bezpečnosti. 

3.3. Objednávateľ zabezpečí potrebné prístupy  (vrátane vjazdu dvoch motorových vozidiel) k vylože-
niu, montáži a demontáži zvukárskej techniky výkonného umelca.  

3.4. Objednávateľ primerane upraví miesto účinkovania výzdobou a osvetlením scény podľa vzájom-
ného dohovoru, bez naviac nákladov pre výkonného umelca. 

3.5. Koncertné vystúpenie výkonný umelec uskutoční výlučne sám a pri jeho realizácii nie je  možné 
zastúpenie inou osobou. Výkonný umelec dodá zoznam predvedených skladieb pre účely SOZA. 

3.6. Výkonný umelec na vlastné náklady zabezpečí pre účely propagácie a do 16.2.2011 objednáva-
teľovi dodá  30 ks plno farebných plagátov formátu A1. 

3.7. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí umiestnenie všetkých dodaných plagátov na verej-
ných výlepných miestach na vlastné náklady. Objednávateľ sa rovnako zaväzuje spropagovať 
konanie a termín koncertu v jednom lokálnom tlačenom médiu a v jednom lokálnom elektronic-
kom médiu. Prípadne podklady k interview, resp. hudobne ukážky dodá na vlastné náklady vý-
konný umelec. 

3.8. Ohlasovacia povinnosť SOZA je vo výlučnej zodpovednosti Objednávateľa, ako organizátora 
koncertu. 

3.9. Predaj vstupeniek v hodnote stanovenej v článku II. tejto zmluvy bude realizovať výkonný umelec 
prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.chf.sk. 

3.10.Predaj časti vstupeniek v hodnote stanovenej v článku II. tejto zmluvy, ktoré budú vydané vý-
konných umelcom, umožní výkonný umelec predávať objednávateľovi a to v termíne najneskôr 
21 dní pred termínom koncertu. 

3.11.Bezprostredne po skončení koncertu zmluvné strany vzájomne odsúhlasia odpočet skutočne 
predaných vstupeniek a na základe toho pripravia podklady pre zúčtovanie v zmysle článku II. 
tejto zmluvy. 

3.12.Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí občerstvenie pre členov a cappelly v celkovej hod-
note do 15,- eur. 

 
Článok II. 

Cena a platobné podmienky  
 
1.    Zmluvné strany sa dohodli, že cena jednej vstupenky na koncert bude 5,- eur, pričom: 

a) cena obsahuje všetky náklady výkonného umelca spojené so splnením predmetu zmluvy 
b) zmluvná cena neobsahuje DPH. Výkonný umelec nie je platcom DPH. 

 
2.   Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu – faktúry so splatnosťou 14 dní 

odo dňa jej doručenia sumu za uskutočnené vystúpenie a to vo výške 90% z čistého výťažku zo 
vstupného. Vo finálovej faktúre bude zohľadnený rozdiel zo sumy lístkov predaných výkonným 
umelcom cez rezervačný systém a objednávateľom. 

 
 

Článok III. 
Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody 

 
1. Ak po podpise zmluvy nedôjde z rozhodnutia objednávateľa k začatiu alebo dokončeniu 

umeleckého výkonu, patrí výkonnému umelcovi zmluvná pokuta v nasledovnej výške: 
v prípade odstúpenia od zmluvy 14 kalendárnych dní pred uskutočnením umeleckého výkonu 

50% z dohodnutej odmeny. 

http://www.chf.sk/
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v prípade odstúpenia od zmluvy 7 kalendárnych dní pred uskutočnením umeleckého výkonu 
80% z dohodnutej odmeny. 

v prípade odstúpenia od zmluvy v deň konania umeleckého výkonu 100% z dohodnutej 
odmeny.  

 
2. Ak výkonný umelec vlastnou vinou poruší záväzky vyplývajúce zo zmluvy, objednávateľ má právo 

odstúpiť od zmluvy a žiadať zmluvnú pokutu v nasledovnej výške: 
v prípade odstúpenia od zmluvy 14 kalendárnych dní pred uskutočnením umeleckého výkonu 

50% z dohodnutej odmeny, 
v prípade odstúpenia od zmluvy 7 kalendárnych dní pred uskutočnením umeleckého výkonu 

80% z dohodnutej odmeny, 
v prípade odstúpenia od zmluvy v deň uskutočnenia umeleckého výkonu 100% z dohodnutej 

odmeny. 
 
3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a nebudú voči nemu uplatňované žiadne sankcie pre 

objektívne príčiny, ako sú: živelná pohroma, epidémia, a pod. 
 

4. Výkonný umelec má právo odstúpiť od zmluvy a nebudú voči nemu uplatňované žiadne sankcie 
pre objektívne príčiny, ako sú: choroba, úraz, nehoda, hospitalizácia, úmrtie, živelné pohromy, 
a iné objektívne príčiny, ktoré akémukoľvek členovi skupiny nedovolia dodržať ustanovenia tejto 
zmluvy. 
 

 

Článok IV. 
Všeobecné podmienky 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na základe 

svojej slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že 
porozumeli jej obsahu na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, a to na základe 
vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán. 
 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
avšak účinnosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovení § 47a) 
Zákona 546/2010 Z.z.. 
 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, pričom výkonný umelec obdrží jeden rovno-
pis a objednávateľ dva exempláre rovnopisu.  

 

 

 

V Nitre dňa: 21.02.2011               V Žarnovici dňa: 24.02.2011  

 

 

 

 

____________________________________  __________________________________ 

              Dr. František Vlasák                                                             Kamil Danko 
tajomník OZ „Priatelia vyrovnanej harmónie -                                   primátor mesta 
             Close Harmony Friends 
               za výkonného umelca                                                          za objednávateľa 
 


