
ZMLUVA O VYTVORENÍ UMELECKÉHO VÝKONU  
 
 
 
Umelec:  
 
 
Hudobná skupina LADIES & GENITALS  
V zastúpení: 
Samuel Perunka 
Rod. Číslo: 990915/7291 
Číslo OP: EM 353 582 
072 31 Trnava pri Laborci č. 218 
 
 
Objednávateľ, (usporiadateľ): 
 
Mesto Sobrance   
Štefánikova 23, 073 01 Sobrance  
Ing. Pavol Džurina – primátor mesta  
IČO      325791  
DIČO  2020752404 
 
 
 
     Čl.1. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu hudobnej skupiny Ladies & Genitals - 

na podujatí :  
Sobranský jarmok – Jarmočná tribúna pri Russayovej vile  /štvrtok/ 21. septembra 2017 

       Dohodnutá dĺžka trvania produkcie: 60 minút.  
 Príchod: 20.30 hod. 
 Začiatok  produkcie: 21,30 hod. 
 
     Čl.2. Podmienky zmluvy 
      
1. Usporiadateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky dostupné opatrenia smerujúce k úspešnej realizácii 

vystúpenia umelca. 
2. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť usporiadateľskú službu za účelom ochrany umelca 

a majetku v priestoroch určených pre umelecký výkon rozprávača, ako aj v priestoroch s nimi 
súvisiacich (šatňa) a priestory zabezpečiť proti vstupu. 

 
Čl.3.. Odmena za umelecký výkon 

 
1. Za vytvorenie umeleckého výkonu uhradí objednávateľ:  
       hudobnej skupine Ladies & Genitals honorár.   
2. Vo výške: 250,- € , slovom: dvesto päťdesiat EUR. 
 
3. Úhrada dohodnutej sumy sa vykoná po vystúpení hudobnej skupiny Ladies & Genitals.  
       Cena je vrátane dopravy.   

 



 
4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany usporiadateľa sa tento zaväzuje uhradiť z 

dohodnutej ceny koncertu:   
• v prípade odstúpenia od zmluvy 21 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej 

produkcie 50% z dohodnutého honoráru 
• v prípade odstúpenia od zmluvy 14 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej 

produkcie 80% z dohodnutého honoráru 
• v prípade odstúpenia od zmluvy 7 kalendárnych dní pred uskutočnením  hudobnej produkcie 

100% z dohodnutého  honoráru 
 

Čl.4. Technické a organizačné podmienky 
 
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť: 
 
1. Zodpovedného pracovníka na okamžité riešenie prípadných problémov. 
2. Povolenie a prístupový priestor pre pristavenie nákladného motorového vozidla s aparatúrou. 
3. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vykladacom a nakladacom priestore v 

zmysle platných predpisov a noriem. 
 

Čl.5. Záverečné ustanovenia 
 
1. Umelec má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch ako ochorenie, úraz, úmrtie umelca. Túto 

skutočnosť je povinný do troch dní od jej vzniku hodnoverne preukázať. V takomto  prípade 
nevzniká žiadnej  zo zmluvných strán nárok na náhradu. 

2. Usporiadateľ môže od zmluvy odstúpiť len vo zvlášť odôvodnených prípadoch stojacich mimo 
jeho dosahu (epidémia, prírodná katastrofa, úradný zákaz a pod.) V takom prípade nevzniká 
žiadnej  zo zmluvných strán nárok na náhradu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli: 
• nebudú vyvíjať žiadne aktivity spôsobilé ohroziť záujmy alebo dobré meno druhej zmluvnej 

strany 
4. Umelec sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho ročného daňového priznania 

k daní z príjmu. 
5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

jednom. 
 
 
V Sobranciach , dňa                      
 
 
 

                                Ing. Pavol Džurina              
 Umelec:                      primátor mesta  

       
                 
        


