
 
ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ 

č.  124/12/2012 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.  
(ďalej v texte tiež ako „Zmluva“)  

 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
1. 
Obchodné meno:  Mesto Nemšová 
Adresa:   Mestský úrad, Janka Palu 2/3, Nemšová     
IČO:                         00311 812                                      
DIČ:                         2021079797                     
Bankové spojenie:       VUB a.s. Trenčín  
Číslo účtu:  25124202/0200 
Štatutárny orgán:        Ing. František Bagin, primátor  
Telefón:  032/6509611 
(ďalej v texte tiež ako „objednávateľ“) 
 
a  
Dodávateľ Marcela Laiferová, MUDr.  
Bytom:              K lomu 5, 811 04 Bratislava  
Rodné číslo:           
Číslo OP:           
 
 

  
Článok 1. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zo strany dodávateľa, že zabezpečí pre objednávateľa umeleckú 
produkciu - umelecký výkon, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa Autorského zákona.  

       Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa  spevácke vystúpenie v Mesiaci úcty k starším 
       Termín : 28.10.2012, v nedeľu  o 15.00 hod 
       Minimálna dĺžka vystúpenia:  cca 70 minút 
        Miesto vystúpenia:  Nemšová – Kultúrne centrum v Nemšovej, SNP 1, sála 
 
 2.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za realizáciu  speváckeho vystúpenia odmenu  
       vo výške a za podmienok špecifikovaných v čl. 3 tejto Zmluvy. 

 
 

Článok 2. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. V prípade, že Dodávateľ nezabezpečí uskutočnenie vystúpenia v dojednanom rozsahu 

a čase, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z dohodnutého honoráru 
v článku 3.ods.1 – výnimku tvorí (živelná pohroma, choroba, úmrtia , vojnový stav....). 

2. V prípade , že Objednávateľ neuskutoční dohodnuté vystúpenie a neoboznámi dodávateľa 
min. 14 dní pred vystúpením  o zrušení predmetu zmluvy, má dodávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50% z dohodnutého honoráru podľa vopred dohodnutých podmienok 
zakotvených v článku 3.ods.1  – výnimku tvorí (živelná pohroma ,choroba, úmrtia , vojnový 
stav....).  

 
3. V prípade , že objednávateľ neuskutoční dohodnuté vystúpenie  a neoboznámi dodávateľa 

min. 3 dni pred vystúpením  o zrušení predmetu zmluvy, má dodávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 100% z dohodnutého honoráru podľa vopred dohodnutých podmienok 
zakotvených v článku 3.ods.1 – výnimku tvorí (živelná pohroma ,choroba, úmrtia , vojnový 
stav....).   



4.  Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať  objednávateľa 
o všetkých náležitostiach, ktoré by mali vplyv na uskutočnenie umeleckej produkcie podľa 
tejto zmluvy. Za písomné informovanie sa na účely tejto zmluvy rozumie aj informovanie 
formou  e-mailu. 

    
 

Článok 3. 
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1.   Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi  celkovú odmenu  vo výške    500,00 € (slovom   

   päťsto eur) /ďalej v texte tiež ako „odmena“/. Dohodnutá odmena je konečná, bude vyplatená  po    
  dokončení diela  a nie je zdanená.   
 

2.  V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s uskutočnením umeleckej produkcie, t.j.  
       odmena  za vystúpenie, náklady za dopravu do miesta vystúpenia.  
 

Článok 4. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami  a účinnosť nasledujúcim 
dňom po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Nemšová.  

 
2. Akákoľvek zmeny  a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len vo forme písomného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  jeden pre dodávateľa a jeden pre objednávateľa. 
 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou a všetky z nej 
zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka, Autorského zákona a ostatných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike. 

 
5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to 

vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné 
alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom 
zmysle najbližšie nahradzuje. 
 

 
        V Bratislave, dňa: V Nemšovej, dňa  25.09.2012    

       Za dodávateľa:  Za objednávateľa: 

 

 

     ------------------------------                                                            ------------------------------ 

 

 

 

 

 

   
 


