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  Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia 
 

uzatvorená v zmysle §269 odseku 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení 
neskorších predpisov 

 
uzatvorená medzi 
dodávateľom   
JELEN DRUMS, s.r.o., v zastúpení Mgr. art. Martinou Jelenovou (konateľ), Kozmonautov 13, 900 21 Svätý 
Jur, IČO: 46601988, IČ DPH: SK2023515065, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2920874957/1100, IBAN: 
SK39 1100 0000 0029 2087 4957.  
Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 81054/B 
Kontaktná osoba počas koncertu: Peter Bittner, + 421 948 877 662, manager.divadlonakolesach@gmail.com 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
a usporiadateľom: 
názov: Mesto Dubnica nad Váhom  
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO: 00317209 
DIČ: 2021339276 
IČ DPH:  
Zastúpenie: Mgr. Peter Wolf, primátor 
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky (meno, tel. číslo, e mail): Mgr. Zuzana Múkerová, 0918 117 042 
Kontaktná osoba pre technickú podporu a počas koncertu (meno, tel. číslo, e-mail): doplníme  
(ďalej len „usporiadateľ“) 
 
1.0. Predmet zmluvy 
  
Predmetom zmluvy je sprostredkovanie a uskutočnenie vystúpenia FÍHA tralala na hudobné podklady. Touto 
zmluvou sa dodávateľ zaväzuje sprostredkovať a uskutočniť vystúpenie FÍHA tralala pre usporiadateľa 
a usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za vystúpenie.  
  
Dátum vystúpenia: 15. 7. 2022 
Čas príchodu vystupujúcich na miesto konania: 14.00 h 
Čas zvukovej skúšky: 15.00 h – 16:00 h 
Čas vystúpenia: 16.30 h - 17.20 h 
Miesto konania, presná adresa: podujatie Babylon, Park J. B. Magina Dubnica nad Váhom 
 
2.0. Cena za vystúpenie 
 
Cena za vystúpenie je dohodnutá medzi dodávateľom a usporiadateľom vo výške 3.500,- Eur + DPH = 4.200,- 
Eur a náklady na dopravu Bratislava – Dubnica nad Váhom – Bratislava (1km/0,50 Eur) vo výške 140,- Eur + 
DPH = 168,- Eur t.j. celkom 3.640,- Eur + DPH = 4.368,- Eur.  
 
Usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť plnú výšku dohodnutej ceny 4.368,- Eur na základe faktúry, ktorá bude 
vystavená v deň uskutočnenia vystúpenia a doručená usporiadateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia 
faktúry usporiadateľovi.  
 
     
3.0.  Ostatné dojednania: 
 
3.1. Usporiadateľ umožní účinkujúcim vstup do priestorov vystúpenia minimálne 2  hodiny pred začiatkom 
vystúpenia. Zabezpečí samostatnú uzamykateľnú šatňu s mobiliárom (dostatočné osvetlenie, zrkadlo),  
občerstvením a pitným režimom podľa dohody s manažérom účinkujúcich. Šatňa (uzatvorený stan) musí byť 
v tesnej blízkosti pódia. 
3.2 Usporiadateľ zabezpečí príjazd vozidla čo najbližšie k pódiu (hraciemu priestoru) na vyloženie kulís a 
vybavenia, 1 parkovacie miesto pre väčšie úžitkové vozidlo v blízkosti miesta konania vystúpenia. 
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3.3. Usporiadateľ zabezpečí stabilné, čisté a suché pódium, šírka minimálne: 8x6 m, výška pódia minimálne 80 
cm (do hracej plochy nesmú zasahovať schody, reproduktory, priehlbiny, atď.), v prípade nepriaznivého počasia 
zastrešené, a jeho adekvátne osvetlenie. Na pódiu budú umiestnené kulisy dodávateľa. 
3.4. Usporiadateľ zabráni divákom vstup na pódium pred vystúpením aj počas neho. V prípade exteriérového 
prostredia a športovej haly zabezpečí usporiadateľ v prípade návštevnosti nad 1000 ľudí SBS službu.  
3.5. Usporiadateľ zabezpečí profesionálne ozvučenie adekvátne priestoru vystúpenia a primerane kvalitné a 
výkonné odposluchy. Dodávateľ používa vlastné náhlavové mikrofóny a prehrávač na hudobné podklady. 
3.6. Usporiadateľ je povinný uhradiť poplatky organizáciám kolektívnej správy práv – SOZA, OSA, .... 
3.7. Usporiadateľ umožní dodávateľovi predaj propagačných produktov FÍHA tralala na mieste podujatia. 
 
 
4.0.   Doplňujúce požiadavky podľa konkrétneho podujatia: 
  
4.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že uskutoční 50  minútové vystúpenie v dohodnutom termíne a čase, v 
najvyššej  možnej kvalite. V programe účinkuje škriatok FÍHA tralala. Súčasťou vystúpenia NIE JE 
autogramiáda ani fotenie s fanúšikmi.  
4.2. Dodávateľ poskytne usporiadateľovi podklady na propagáciu, alebo návrh plagátu do 10 dní od podpisu tejto 
zmluvy. Usporiadateľ je povinný poslať dodávateľovi grafický návrh propagačných materiálov, na ktorých sú 
použité logo, fotky FÍHA tralala na schválenie pred spustením propagácie podujatia. 
4.3. V prípade, ak usporiadateľ nezabezpečí niektorú z technických požiadaviek bez predchádzajúcej 
komunikácie a dohody s dodávateľom, dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a vystúpenie neuskutočniť 
s nárokom na 50% z  dohodnutej ceny za vystúpenie.   
4.4. V prípade zrušenia vystúpenia zo strany dodávateľa po podpise tejto zmluvy, je dodávateľ povinný zaplatiť 
usporiadateľovi storno poplatok vo výške 50% z dohodnutej ceny za vystúpenie do 5 dní po stanovenom termíne 
vystúpenia.  
V prípade, že sa vystúpenie zruší zo strany dodávateľa v deň vystúpenia, zaplatí dodávateľ usporiadateľovi 100 
% dohodnutej ceny za vystúpenie. Táto povinnosť zaniká, ak sa vystúpenie preloží na iný, vopred dohodnutý 
možný termín do 30 dní od pôvodne plánovaného termínu vystúpenia. 
4.5. V prípade zrušenia vystúpenia zo strany usporiadateľa po podpise tejto zmluvy, je usporiadateľ povinný 
zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 50% z dohodnutej ceny za vystúpenie do 5 dní po stanovenom 
termíne vystúpenia.  
V prípade, že sa vystúpenie zruší zo strany usporiadateľa v deň vystúpenia, zaplatí usporiadateľ dodávateľovi 
100 % dohodnutej ceny za vystúpenie. Táto povinnosť zaniká, ak sa vystúpenie preloží na iný, vopred 
dohodnutý možný termín do 30 dní od pôvodne plánovaného termínu vystúpenia. 
4.6 V prípade, že sa vystúpenie neuskutoční z dôvodu vyššej moci (choroba účinkujúcich, kalamita na cestách, 
a pod.) obe strany sa dohodnú na novom termíne vystúpenia a žiadna zo strán nie je oprávnená sankcionovať 
druhú zmluvnú stranu.   
 
 
 
5.0.  Záverečné ustanovenia: 
  
5.1.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom  vyhotovení. 
5.2.  Zmluvu je možné doplniť, zmeniť, prípadne zrušiť len po predchádzajúcej dohode medzi obidvomi 
zmluvnými stranami. 
5.3.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka na webovom sídle usporiadateľa.  
 
 Vo Svätom Jure,  dňa:                                                                V Dubnici nad Váhom, dňa:  
 
 
 
 

Mgr. art. Martina Jelenová                                                        Mgr. Zuzana Múkerová 
                 JELEN DRUMS, s.r.o.                                  Vedúca odd. kultúry a knižnice     
             konateľka        na základe poverenia primátorom mesta                        
                    pečiatka a podpis                                                                          pečiatka a podpis usporiadateľa 


