
Zmluva o umeleckom výkone č .02/18 , 
uzavretá podľa zák. č. 185/2015 Z.z. v platnom znení a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. -

Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany : 
Účinkujúci: Hudobná skupina Progres 
Zastúpená: Karol Halan, Uhlištná č. 262/27, 972 46 Čereňany 
DIČ : 1031727598 
Bankové spojenie-IBAN : SK6209000000005139705489 

Usporiadateľ : Mesto Dubnica nad Váhom, 
Zastúpené : Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta 
Sídlo : Bratislavská 434/9018 41 
IČO : 00317209 

1. Predmet zmluvy: 
Predmetom tejto zmluvy je zrealizovanie hudobnej produkcie skupiny Progres na podujatí -
koncert. 

2. Miesto a termín uskutočnenia vystúpenia : 
Miesto: Mestský dom kultúry v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 435/12, Dubnica nad 
Váhom 
Dátum a hodina vystúpenia: 10. 2. 2018 , so začiatkom od 18.00. hod. v trvaní 90 minút . 
3. Odmena za umelecký výkon: 750 € (slovom sedemstopäťdesiat eur) 
Cena hudobnej produkcie bola stanovená dohodou zmluvných strán a zahŕňa všetky náklady 
spojené s realizáciou podujatia, ako odmena ostatným interpretom, doprava, ozvučen ie , 
poprípade ubytovanie a pod. 
4. Platobné podmienky: 
Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe tejto zmluvy vo výške 750 eur a to 
bezhotovostným prevodom nač. účtu SK6209000000005139705489 maximálne do 14 dní 
po ukončení umeleckého výkonu na základe ustanovení tejto zmluvy. 
5. Ostatné zmluvné podmienky: 
a) Účinkujúci má právo odstúpiť od zmluvy len vo zv lášť odôvodnených prípadoch 
týkajúcich sa jeho osoby, ktoré nezaviní úmyselne, ani z nedbanlivosti (ochorenie, úraz, 
úmrtie v rodine a pod.). Dôvod odstúpenia je povinný usporiadateľovi oznámiť ihneď a musí 
ho preukázateľne najneskôr do troch kalendárnych dní doložiť. V takom prípade, ak sa 
vystúpenie nebude môcť uskutočniť, majú obidve strany právo od zmluvy odstúpiť bez 
akýchkoľvek nárokov na finančnú náhradu škody. 
b)V prípade, ak zo strany účinkujúceho nebude dodržaná zmluva vlastným zavinením 
(bezdôvodné odstúpenie od zmluvy) , je povinný uhradiť 
usporiadateľovi všetky vzniknuté finančné škody, ktoré mu vzn ikli. . Ako náhradu si môžu 
zmluvné strany dojednať náhradné vystúpenie. 
c) V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany usporiadateľa , má účinkujúci nárok na: 
50 % z dohodnutej ceny pri odrieknutí 15 až 31 kalendárnych dní pred dátumom vystúpenia 
100% z dohodnutej ceny pri odrieknutí 15 a menej kalendárnych dní pred dátumom 
vystúpenia. 
d) V prípade nekonania sa vystúpenia z dôvodu nepredvídanej , či neodvrátiteľnej udalosti 
(epidémia, živelná pohroma, stav ohrozenia a pod.), nemá žiadna zo zmluvných strán nárok 
na náhradu nákladov. 
e) Usporiadateľ sa zaväzuje vytvoriť hudobnej skupine primerané podmienky na vytvorenie 
kvalitnej hudobnej produkcie a zabezpečiť základné občerstven ie (káva, čaj , sladké a slané 
pečivo) . 
Zmluva začína byť účinná až zverejnením na webovom sídle usporiadateľa podľa § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení. 

Ochrana 
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6. Záverečné ustanovenia: 
a) Nepriaznivé počas ie , malý záujem, organ izačná chyba usporiadateľa a podobne, nemôžu 
byť dôvodom na zrušenie zmluvy. 
b) Zmluva je uzatvorená na dobu určitú na deň 1 O. 2. 2018 a nadobúda platnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 
c) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom exemplári. 
d) Zmluvné strany si zmluvu prečítal i , jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité , čo svoj imi podpismi potvrdzujú. 
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Karol Halan 
zastupujúci ostatných interpretov 
hudobnej skupiny Progres 

V Dubnici nad Váhom dňa „ „?: .~.-„~1.f. 
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