
Zmluva o účinkovaní, moderovaní obradov, slávnostných, kultúrnych a 
spoločenských podujatí 

uzavretá podľa§ 51 Občianskeho zákonníka 

1. Mesto Dubnica nad Váhom 
Zastúpené: Mgr.et Mgr. Petrom Wolfom - primátorom mesta 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Považská Bystrica 
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
IČO: 317 209 
Nie je platca DPH. 
(ďalej len „objednávateľ') 

a 

2. Gabriela Majchráková 
Miesto podnikania: Dubnica nad Váhom, Centrum 1 41/11 O 
Číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2406 8248 
IČO: 41461533 
Registrácia: 
E-mail: 
Tel. kontakt: 

Okresný úrad Trenčín, č. živnostenského registra 351-10348 
g. majchrakova@gmail. eem 
0902 656 165 

Nie je platca DPH. 
(ďalej len „moderátoť') 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok moderátora moderovať sobášne, smútočné obrady, 
individuálne uvítania, jubilejné sobáše, životné jubileá, rôzne slávnosti , recitácie, 
príprava prejavov k jednotlivým obradom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a záväzok objednávateľa poskytnúť potrebnú súčinnosť pri príprave a zaplatiť 
moderátorovi dohodnutú finančnú odplatu v zmysle čl. III tejto zmluvy. 

Čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že moderovania sa bude moderátor zúčastňovať podľa 
pokynov objednávateľa. 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení termínu konania akcie informovať 
moderátora o konaní jednotlivých akcií telefonicky a súčasne e-mailom, ktorý je 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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Čl. 111. 
Iné ustanovenia 

1. Uzatvorením tejto príkaznej zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi príkazcom 
a príkazníkom. 

2. Príkazca nezodpovedá za žiadne záväzky príkazníka, týkajúce sa jeho daňových 
povinností, poistenia a zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť príkazcovi, 
resp. príkazník ju pri svojej činnosti môže spôsobiť tretím osobám. 

Čl. IV 
Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre moderátora vo výške 20,00 Eur za jedno 
moderovanie podľa čl. 1 tejto zmluvy a 10,00 Eur za prípravu jedného prejavu. 
Uvedená odmena je v súlade s uznesením MsZ č. 169/2016 zo dňa 24. 11 . 2016 

2. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť dohodnutú odplatu moderátorovi nasledujúci 
mesiac po uskutočnení moderovania na základe mesačného výkazu, ktorý potvrdí 
odborný referent matriky. Odplata bude vyplatená na účet moderátora uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 

3. Uzatvorením tejto zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi objednávateľom 
a moderátorom. Všetky daňové, odvodové a podobné povinnosti vo vzťahu k štátu si 
priznáva a hradí moderátor sám. 

Čl. v 
Doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní do 31 . 12. 2022. 

2. Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby dohodou zmluvných strán. 

3. Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez 
udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá sa počíta od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl . Vl 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, 
účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa§ 47a zákona č. 
40/1964 Zb.-Občiansky zákonník v platnom znení ma webovom sídle objednávateľa. 

2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkovo alebo sčasti neplatným, nemá 
táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade sa 
zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými, ktoré v čo najväčšej 
miere zodpovedajú účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami a touto zmluvou 
ako celkom. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy a so všetkými jej súčasťami 
oboznámili, že obsahu zmluvy porozumeli a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, 
nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

2 



4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve 
obdrží objednávateľ a jedno moderátor. 

( 
1 

V Dubnici nad Váhom, 

GDPR 

GDPR 
I 

. • ... „ •. „., .': .. ~".-1 . • :.<;~ ,'. f . „. „ ......•.... ;. 

Moderátor 
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