
Zmluva o umeleckej činnosti 

 

Čl. I Zmluvné strany 

1. Vykonávateľ 

Meno a priezvisko: Alexander Rigo 

Narodený:   

Trvale bytom:  Februárového víťazstva 1018, 92523 Jelka 

   (ďalej len „vykonávateľ“) 

 

2. Objednávateľ 

Názov:   Obec Jelka 

IČO:   00 306 011 

So sídlom:  Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Čl. II Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o zabezpečení umeleckej činnosti – koncertné 

vystúpenie počas organizovaného podujatia: „Malá nočná hudba pri Malom Dunaji“, 

a to v nasledovných termínoch: 17.07.2021 od 20:30 hod. do 22:30 hod., 24.07.2021 od 

20:30 hod. do 22:30 hod., 31.07.2021 od 20:30 hod. do 22:30 hod. (prípadne náhradných 

termínov podľa dohody) 

 

Čl. III Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 17.07.2021 do 31.08.2021. 

 

Čl. IV Odmena za vykonanie umeleckej činnosti (koncertného vystúpenia) 

1. Zmluvné strany dohodli odmenu za koncertné vystúpenia nasledovne: 

a) Dňa 17.07.2021 od 20:30 hod. do 22:30 hod. vo výške 1000,- €, 

b) Dňa 24.07.2021 od 20:30 hod. do 22:30 hod. vo výške 1100,- €, 

c) Dňa 31.07.2021 od 20:30 hod. do 22:30 hod. vo výške 1100,- €. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú odmenu vykonávateľovi najneskôr do 7 

dní odo dňa uskutočnenia koncertného vystúpenia. 

3. V prípade uskutočnenia koncertných vystúpení nad rámec uvedených termínov ako sú 

v bode č 1. tohto Čl. budú odmenené sumou 800,-€ / koncertné vystúpenie. 

 

Čl. Povinnosti vykonávateľa 

1. Vykonávateľ je povinný dostaviť sa na miesto koncertného vystupovania v primeranom 

spoločenskom oblečení a zabezpečiť najvyššiu možnú umeleckú kvalitu koncertného 

vystúpenia.  

 

Čl. V Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný priebežne informovať vykonávateľa o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť priebeh koncertného vystúpenia, ako aj 

zabezpečiť adekvátnu technickú podporu, ktorá umožní nerušený priebeh vystúpenia. 



 

Čl. VI Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, ak sa koncertné vystúpenie neuskutoční z dôvodu nepriaznivého počasia, 

zmluvné strany dohodnú náhradný termín koncertného vystúpenia. V takomto prípade 

objednávateľ poskytne vykonávateľovi odmenu do 7 dní odo dňa uskutočnenia 

náhradného koncertného vystúpenia. 

2. V prípade, ak sa koncertné vystúpenie neuskutoční z dôvodu nepriaznivého 

zdravotného stavu na strane vykonávateľa, zmluvné strany dohodnú náhradný termín 

koncertného vystúpenia. V takomto prípade objednávateľ poskytne vykonávateľovi 

odmenu do 7 dní odo dňa uskutočnenia náhradného koncertného vystúpenia. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jednu obdrží vykonávateľ a jednu 

objednávateľ. 

4. Objednávateľ uzatvára s vykonávateľom písomnú dohodu v zmysle novelizovaného 

ustanovenia §43 ods. 14 ZDP o tom, že sa nebude uplatňovať postup podľa §43 ods. 3 

písm. h) ZDP, tzn. že sa z týchto príjmov nevyberá daň zrážkou. 

5. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť dodatkom k zmluve neplatné 

alebo neúčinné ustanovenie platným alebo účinným znením ustanovenia, ktoré čo 

najlepšie zodpovedá pôvodne zmýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a znak tohto, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej 

a slobodnej vôli ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Jelke dňa: 15.7.2021     V Jelke dňa: 15.7.2021 

 

 

 

 

 

..................................................   .................................................. 

       Vykonávateľ      Objednávateľ 

 


