
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia 

( v súlade § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení) 

 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Čečehov 

zastúpená starostom obce Stanislavom Mrázom  

Obecný úrad   

Čečehov 74, 072 11 Čečehov 

IČO: 00325104 

DIČ: 2020738764 

Dodávateľ:  Ivanovci 

                     Hlavná 46, 072 06 Malčice  

                     IČO: 52302008       (ďalej len dodávateľ) 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o zabezpečení hudobného vystúpenia 

II. Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť hudobné folklórne vystúpenie 

na podujatí Tradičná vatra 2022 a oslavy výročia SNP.   

2. Miesto deň a hodina účinkovania: Čečehov, Areál kultúrneho domu, 28.8.2022 od 16:00h.  

 

III. Odmena za zabezpečenie hudobného vystúpenia a spôsob jej úhrady 

1. Cena za predmet tejto zmluvy je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou vo výške 

250,EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), pričom v cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa 

spojené s vykonaním predmetu zmluvy. 

2. Cena bude vyplatená v hotovosti na základe dodanej faktúry, výdavkového a príjmového 

dokladu v hotovosti z pokladne objednávateľa a to v sume dohodnutej v ČI. II ods. 1 najneskôr 

do 5 pracovných dní po vykonaní predmetu zmluvy. V prípade ak dodávateľ predmet zmluvy 



nevykoná, nárok na vyplatenie ceny nevzniká. 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi vhodné technické podmienky na 

zabezpečenie hudobného vystúpenia a zaplatiť dodávateľovi cenu za vykonanie predmetu 

zmluvy podľa čl. III tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť folklórne vystúpenie ako aj oznámiť objednávateľovi 

neúčasť hudobnej skupiny na podujatí podľa čl. II tejto zmluvy najneskôr do 08:00 hod. v deň 

plánovaného účinkovania preukázateľným spôsobom. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby skupina uskutočnila vystúpenie riadne, v požadovanej 

kvalite a v súlade s požiadavkami objednávateľa. Zodpovednosť za obsahovú a vecnú stránku 

vystúpenia znáša dodávateľ. 

4. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu 

bránili v zabezpečení hudobného vystúpenia podľa tejto zmluvy a súčasne sa zaväzuje, že 

neuzavrie po podpísaní tejto zmluvy ďalšie záväzky, ktoré by mohli ohroziť zabezpečenie 

hudobného vystúpenia, ku ktorému sa zmluvne zaviazal. 

5. Dodávateľ je povinný o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť realizáciu hudobného 

vystúpenia, ihneď informovať objednávateľa, najneskôr však 3 dni pred vystúpením. V prípade, 

že nedodrží stanovenú lehotu je povinný uhradiť náklady vzniknuté prípravou jeho vystúpenia, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak dodávateľ z objektívnych dôvodov nezabezpečí 

hudobné vystúpenie a od tejto zmluvy účinne odstúpi, nevzniká žiadnej zo strán nárok na 

akúkoľvek náhradu. Takúto okolnosť musí dodávateľ objednávateľovi preukázať. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke obce Záhor  

2. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 



3. Zmenu zmluvy možno urobiť len formou písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný 

zmluvnými stranami, inak je zmluva neplatná. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

5. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú súhlas so spracovaním osobných údajov a ich 

využitie pri dodržaní zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne 

a určito nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si ju pred jej podpisom 

prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

V Michalovciach, dňa 18.07.2022   

 

 

 

Barbora Fiľková – Ivanovci      Stanislav Mráz 

    dodávateľ          starosta obce Čečehov objednávateľ 

      

 


