
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi 

dodávateľom: 
VIDAT - Tóth Ernest  
F. Rákócziho 76 
Štúrovo, 
IČO: 
 
a 
 
Odberateľom:  
Usporiadateľ:  Obec Ľubá 
Zastúpená: Silviou Esztergályosovou 
IČO: 
Adresa: 943 53 Ľubá č. 79 
 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odbe- 
rateľa. 
 

2. Miesto a čas konania 

Umelecký výkon – zabezpečenie zvukovej techniky a ozvučenia počas hudobných vy- 
stúpení. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu v Ľubej na adrese Ľu- 
bá č.68, dňa 28.10.2017 so začiatkom o 14,00 hodine a koncom o 19,00 hodine. Pot- 
rebný čas na prípravu je od 12,00 hod.  
 
 

3. Cena za umelecký výkon 

Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie ozvučovania prenájmu potrebnej techniky na  
ozvučovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť čiastku: 400,-eur štyristo eur. 
 

4. Finančné podmienky  

Cenu, stanovenú v bode 3. tejto zmluvy, odberateľ vyplatí dodávateľovi po ukončení  
umeleckého výkonu v hotovosti oproti príjmovému dokladu.  
 

5. Technické podmienky 

Odberateľ sa týmto zaväzuje vytvoriť dodávateľovi nasledujúce technické podmienky: 
Prístup na javisko aspoň 120 minút pred začiatkom podujatia na vykonanie zvukovej  
skúšky. Za bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť zvukových, svetelných ako aj všet- 
kých ostatných javiskových zariadení a elektrickej inštalácie ručí a zodpovedá dodá- 
vateľ.  
 
 
 
 



 

6. Všeobecné podmienky 

Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie u- 
meleckého výkonu po stránke technickej, spoločenskej, hygienickej a pod. tak, aby u- 
melci mohli uskutočniť svoj výkon nerušene a dôstojne.  
Odberateľ zodpovedá za včasné realizovanie príslušných úkonov so zrealizovaním u- 
meleckého výkonu dodávateľom.  
Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia, 
pričom nikto potom nemá nárok na náhradu nákladov. Závažné dôvody je nutné bez- 
odkladne kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane.  
 

7. Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v ďalších veciach vždy 
riadi režimom platného autorského práva a príslušnými ustanoveniami súvisiacich 
právnych predpisov. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každého ú- 
častníka zmluvy po jednom vyhotovení. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy a účinnosť dňom po jej zverej- 
není.  
 
 
V Ľubej, dňa 20.10.2017 
 
 
...............................................................                   ........................................................... 
 
         Dodávateľ                                                                              Odberateľ 
 
 
 


