
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená medzi 

dodávateľom

názov:    Žilinská univerzita v Žiline 

Ústav celoživotného vzdelávania, FS Stavbár

právna forma: verejno-právna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z.z. o VŠ v platnom 

znení ako verejná vysoká škola

IČO:        00397 563

IČ DPH:        SK2020677824

DIČ:                    2020677824

Bankové spojenie: štátna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778 

sídlo:                      Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

štatutárny orgán:    prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor

kontakt:                  Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., 0905 780 396, fsstavbar@gmail.com 

a

odberateľom

Usporiadateľ: Obec Nededza

Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, starosta obce

IČO: 00321516

DIČ: 2020677582

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

SWIFT Code: KOMASK2X

Tel. Kontakt: 041/5980519

1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľom k úžitku odberateľa.

2. Miesto a čas konania

Umelecký výkon - vystúpenie Stavbáru – folklórneho súboru Žilinskej univerzity sa uskutoční v 
priestoroch na pódiu pred kultúrnym domom v Nededzi na adrese Hlavná 1/1, 013 02 Nededza dňa 15. 
septembra 2019 v trvaní minimálne 60 minút  so začiatkom o 17:00 hod.

3. Cena za umelecký výkon

Odberateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť fixnú čiastku: 690,00 
EUR s DPH, ktorá zároveň tvorí konečnú sumu za zrealizovanie umeleckého výkonu, amortizácie a 
odmeny za účinkovanie. 



4. Finančné podmienky

Cenu, stanovenú v 3. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávateľovi  do 5 dní po ukončení 
umeleckého výkonu prevodom cez bankový účet na základe vystavenej faktúry od dodávateľa.
Odberateľ prehlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.

5. Technické podmienky

Odberateľ sa týmto zaväzuje vytvoriť dodávateľovi pre uskutočnenie umeleckého výkonu nasledujúce 
technické podmienky:

Odberateľ zabezpečuje profesionálne ozvučené pódium. Odberateľ zabezpečí dopravu pre 
účinkujúcich (dovoz na vystúpenie aj odvoz z vystúpenia).

6. Ďalšie podmienky

Odberateľ zabezpečí dodávateľovi:
Zázemie pre umelcov: šatňa o rozmere 35 m², sociálne zariadenia k dispozícii v kultúrnom dome.

Dodávateľ umožní odberateľovi vytvorenie, šírenie a distribúciu fotografických snímkov.

7. Všeobecné podmienky

Odberateľ na svoje náklady zabezpečí všetky všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého 
výkonu po stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby umelci mohli 
uskutočniť svoj výkon nerušene a dôstojne. 
Odberateľ zodpovedá za včasné prevedenie príslušných úkonov (ohlasovacia povinnosť, formality so 
spolupôsobiacimi subjektami a pod.) v súvislosti so zrealizovaním umeleckého výkonu dodávateľom a 
tiež za to, že bez súhlasu dodávateľa nebudú uskutočňované žiadne obrazové a zvukové záznamy 
alebo prenosy vystúpenia (s výnimkou pripadov povolených zákonom).
Ak odpadne vystúpenie z dôvodov na strane odberateľa, hradí tento plnú cenu dohodnutú v bode 3, 
najneskôr do 15 dní od dohodnutého termínu.
V prípade  nekonania vystúpenia z dôvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa, stav ohrozenia, a 
pod.) nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu nákladov.
Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia, pričom nikto 
potom nemá nárok na náhradu nákladov. Závažné dôvody je nutné bezodkladne kedykoľvek oznámiť 
druhej zmluvnej strane.

8.  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 v dvoch origináloch, z ktorých jeden si ponecháva odberateľ a jeden dodávateľ. 

V Nededzi   dňa 12.08.2019

 

  …................................................. …..............................................

Za dodávateľa - rektor                          Za odberateľa – starosta obce

         


