
                               Z M L U V A      
                         o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 
             podľa zák.č. 383/1997 Z.z. a jeho doplnkov zák.č. 234/2000 a 34/2001 Z.z. 
 
uzatvorená medzi: 
objednávateľom                MESTO NEMŠOVÁ 
Sídlo:                                   ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
Zastúpené:                           Ing. František Bagin, primátor 
IČO:                                     00311812 
DIČ:                                     2021079797 
Bankové spojenie:               Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín 
číslo účtu:                            25124-202/0200 
                                                    IBAN SK65 0200 0000 0000 2512 4 202 

 
                    a 
umelcom 
Meno, priezvisko, titul:          Pavol  HAMMEL 
Rodné číslo:                            481207/719 
DIČ:                                        1024585749 
Bydlisko, PSČ:                        Štrbská  6, 841 10  Bratislava 
Číslo účtu:    2613736044/1100 
 
I.  PREDMET ZMLUVY 
Umelec sa zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa umelecký výkon: spev + hra na gitaru                                        
Miesto konania:  Kultúrne centrum v Nemšovej, SNP 1 
Dátum a hodina:        23.01.2016 v čase 22:00 – 22:45            
Program:     21. Mestský ples                          
                                                                   
II.  POVINNOSTI UMELCA 
a/ Umelec je povinný uskutočniť svoj výkon, ku ktorému sa zmluvne zaviazal, a to aj vtedy, 
ak bude prekročený  čas, uvedený v bode I. Prípadné upresnenie času vystúpenia v trvaní  cca 
45 min bude  oznámené  organizátorom včas, aby nedošlo k prípadným nezrovnalostiam. 
b/ Umelec vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu 
bránili v podaní výkonu, ku ktorému sa zaviazal. 
c/ Umelec  môže od zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch – ochorenie, 
úraz. Existenciu dôvodov, oprávňujúcich odstúpiť od zmluvy musí umelec ihneď pri ich 
vzniku oznámiť objednávateľovi a hodnoverne preukázať. V prípade oneskoreného 
oznámenia je umelec povinný uhradiť objednávateľovi náklady alebo škodu, ktorá tým 
vznikne. 
 
III.  ODMENA 
Odmena za umelecký výkon je stanovená dohodou vo výške: 
              1 200 EUR   
Slovom:   Tisícdvesto EUR 
 
IV.  POVINNOSTI OBJEDNÁVATE ĽA 
a/ Za uskutočnený umelecký výkon zaplatiť umelcovi odmenu podľa tejto zmluvy 
b/ Poskytovať umelcovi sučinnosť tak, aby bol naplnený účel tejto zmluvy 
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c/ Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len zo závažných dôvodov (živelná pohroma, 
vojnový stav... ). 
 
V.   PRÍPADNÉ ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 
 
a/Daň z príjmov z honoráru si umelec vysporiada vo svojom daňovom priznaní za príslušné 
zdaňovacie obdobie. 
b/Umelec je povinný byť na mieste podujatia  včas. 
 
 
VI.  SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
a/Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu originálu 
a každá zo zmluvných strán obdrží jedno jej vyhotovenie. 
b/Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie do naplnenia účelu a cieľa tejto zmluvy. 
c/Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu 
i rozsahu, zaväzujú sa ich dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
d/Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona 
č. 40/1964 Zb. 
 
 
V Bratislave, dňa 18.01.2016 
 
 
 
 
 
______________________                                            _____________________ 

                                                       
Ing. František Bagin, primátor      Pavol Hammel 
 




