
Zmluva o poskytnutí služby - kultúrneho vystúpenia 
podľa § 262 ods. 2 a § 263 Obchodného zákonníka

Č1.I 
Zmluvné strany

Usporiadateľ; Obec Pohronský Ruskov
Adresa: Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov

Zastúpený: Ing. Ľudovítom Nagyom, starostom obce
IČO: 00 307 394
DIČ: 2021023675

Účinkujúci (organizácia): David Band
hudobno-tanečná skupina
Zastúpený: Dávid Karvay - kapelník
bytom: Hlavná 40, 956 31 Krušovce 

ďalej len „zmluvné strany“.

ČI. n 
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie a realizácia hudobno-tanečného vystúpenia skupiny 
David Band na kultúrnom podujatí pod názvom Obecné oslavy v obci Pohronský Ruskov 
2022, záväzok Usporiadateľa zaplatiť za poskytnutú službu honorár podľa nižšie uvedených 
podmienok a zabezpečiť realizáciu povinností Usporiadateľa uvedených v ČI. V tejto zmluvy.

ČI. III
Miesto a čas plnenie zmluvy

Miesto realizácie predmetu zmluvy: obec Pohronský Ruskov, verejné priestranstvo na 
futbalovom štadióne. Termín konania: dňa 06. 08. 2022 od 17:00 hod.

ČI. IV
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán a činí 
700,- EUR, slovom: sedemsto euro. Skupina nie je platcom DPH. V cene sú zahrnuté 
honoráre pre členov skupiny a náklady na dopravu.
Objednávateľ vyplatí účinkujúcemu dohodnutú cenu v hotovosti dňa 06. 08. 2022 po 
vystúpení. Účinkujúci potvrdí prevzatie finančných prostriedkov svojím podpisom na 
výdavkový doklad OcÚ Pohronský Ruskov.



ČI. v
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť
a) Priestory na realizáciu hudobného vystúpenia a priestor na prezliekanie účinkujúcich 
maximálne 30 m od javiska,
b) Propagáciu podujatia - včasné dodanie podkladov pre propagáciu vystúpenia a informácií 
pre mediálnu propagáciu.
c) Materiálno-technickú stránku podujatia spočívajúcu v ozvučení vystúpenia.

2. Účinkujúci sa zaväzuje zabezpečiť:
a) Dopravu účinkujúcich osôb.
b) Dodržiavanie organizačno-technických a prevádzkových noriem a organizačných pokynov 
daných objednávateľom.
c) Hudobno - tanečný program v rozsahu 60 min.

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu vystúpenia umelcov zo strany Usporiadateľa v čase kratšom 
ako 7 dní pred dohodnutým termínom vystúpenia. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 % z dohodnutého honorára podľa ČI. IV tejto 
Zmluvy.

4. V prípade, že dôjde k zrušeniu vystúpenia umelcov zo strany Účinkujúcich v čase kratšom 
ako 7 dní pred dohodnutým termínom vystúpenia, Účinkujúci sa rovnako zaväzujú uhradiť 
Usporiadateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 % z dohodnutého honorára podľa ČI. IV tejto 
Zmluvy.

5. V prípade, že sa umelci nedostavia na miesto vystúpenia v čase uvedenom v čl. III. tejto 
zmluvy, nemá Účinkujúci nárok na žiadnu časť dohodnutej odmeny za vystúpenie ani na 
úhradu nákladov na dopravu.

6. Za nedodržanie povinností zmluvných strán, ktoré by mali za následok uplatnenie zmluvnej 
pokuty podľa bodov 3 a 4 tohto článku, sa nepovažuje prekážka v uskutočnení koncertu 
nezapríčinená ktoroukoľvek zo zmluvných strán - spôsobená prekážkou vis maior (vyššia 
moc).

7. Za prekážku vis maior sa považuje jedna alebo viacero skutočností, vzniknutých nezávisle 
od vôle ktorejkoľvek zmluvnej strany, v dôsledku ktorých je vystúpenie nemožné, 
neuskutočniteľné alebo nebezpečné, najmä však; smrť, vážna choroba a/alebo zranenie 
umelca vyžadujúce lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu, požiar, povodeň, teroristická 
hrozba alebo zásah teroristov, nepokoje alebo iné formy rušenia verejného poriadku v mieste 
vystúpenia, štrajk dopravcov, znemožňujúci umelcom sa dostaviť na miesto vystúpenia, 
nedostupnosť elektrickej energie, náhla a nepredvídateľná nefunkčnost’ technických zariadení, 
nepriaznivé počasie v prípade, ak nastane pokles vonkajšej teploty pod 0 U alebo sila vetra 
znemožňuje uskutočniť vystúpenie či bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou 
COVID-19. V uvedených prípadoch vzniku prekážky vis maior zostáva táto zmluva v 
platnosti a zmluvné strany sa dohodnú na náhradnom termíne vystúpenia.



ČLVI 
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle Usporiadateľa,

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými 
dodatkami k zmluve.

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom Účinkujúci obdrží jeden 
a Usporiadateľ dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú 
ju v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpísali.

V Pohronskom Ruskóve dňa: 17.6.2022

Dávid Karvay 
kapelník


