
ZMLUVA 
O ZABEZPEČENÍ KULTURNÉHO VYSTÚPENIA 

Uzavretá podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a nasl. 
 

medzi 
Objednávateľ: 
Názov a sídlo:  Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník 
V zastúpení:   Iveta Kundrátová, starostka obce 
IČO:   00330051 
DIČ:   2020698702 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Stará Ľubovňa 
IBAN:   SK46 0200 0000 0000 1562 9602 
(ďalej len prijímateľ) 
 
Dodávateľ: 
Názov:    Ján Mikulík 
trvalý pobyt :         Vsetínska 6, 06401 Stará Ľubovňa 
dátum narodenia :         6.7.1949             číslo OP:  EA944109 
číslo účtu:                        SK90 0200 0000 0026 5774 5559   
 (ďalej len poskytovateľ)  
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť vystúpenie Folklórnej skupiny Údolčanka z Údola v dobe 
konania akcie ,,Zašpivajme sobi dvoma holosami“ dňa 28.7.2018 v poobedňajších hodinách na 
verejnom priestranstve pri športovom ihrisku. Poskytovateľ sa zaväzuje, že práce v predmete zmluvy 
zabezpečí a vykoná podľa požiadaviek objednávateľa. 
 

II. 
Dohodnutá odmena 

 
Za vykonané kultúrne podujatie podľa čl. I. tejto zmluvy bude vyplatená odmena poskytovateľovi vo 
výške 150 € /stopäťdesiat eur/, ktorú poukáže poskytovateľ na účet dodávateľa. Zdanenie odmeny 
vykoná poskytovateľ vo vlastnom mene podľa platných právnych predpisov. 
 

III. 
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Prijímateľ sa zaväzuje, že zaistí poskytovateľovi prístup do objektu a umožní mu predviesť 

kultúrny program. 
2. Pri realizácii vystúpenia je poskytovateľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť 

záujmy a majetok prijímateľa a tretích osôb. 
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť výkon kultúrneho vystúpenia v plnej kvalite 

a v dohodnutom rozsahu, ku ktorému sa zmluvne zaviazali. 
4. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch (požiar, 

potopa, víchrica, dopravná nehoda, choroba....), v tomto prípade nevzniká ani jednej strane 
nárok na úhradu vzniknutých škôd.  

5. Prijímateľ zabezpečí pódiovú zvukovú aparatúru pre vystúpenie. Ďalej poskytne 
poskytovateľovi súčinnosť a bude ochraňovať jeho záujmy tak, aby bol naplnený účel tejto 
zmluvy. 

6. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomnou formou. 



IV. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Zmluva je uzatvorená jednorazovo na akciu. 
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomne po vzájomnej dohode 

obidvoch zmluvných strán. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých má právnu silu originálu a každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie do naplnenia účelu tejto zmluvy. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu 

i rozsahu, zaväzujú sa ich dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojím podpismi. 
6. Práva a povinnosti v tejto zmluve nepomenované sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň zverejnením na web stránke obce Matysová. 
 
 
V Matysovej 23.7.2018 
 
 
 
 
-----------------------------------------      ----------------------------------------------- 

Iveta Kundrátová      Ján Mikulík 
      Starostka obce Matysová 


