
?ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE 

I.  Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ: 
Názov:    Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 
Sídlo:    Ul. J. Borodáča č. 18, 083 01, Sabinov 
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Lucia Mihoková – riaditeľka 
IČO:    149683 
DIČ:    2020711308  
Bankové spojenie:  IBAN: SK8102000000000011632572 
Názov banky:   VÚB, a.s., pobočka Sabinov 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Dodávateľ: 
 

Názov:    Spievankovo s.r.o. 

Sídlo:    Studenohorská 2075/28, 841 03, Bratislava 47 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Miroslav Čačík - konateľ 

IČO:    47118598 

DIČ:    2023752797 

Mobil:    0905279374 

email:     miro@mirocacik.sk 

web:    www.spievankovo.sk 

Bankové spojenie:  IBAN: SK1409000000005041176566 

Názov banky:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa uskutočniť umelecký výkon  - vystúpenie súboru 
Spievankovo v rozsahu 60 minút dňa 19.09.2015 o 17:00h v priestoroch kinosály objednávateľa 
(ďalej len „umelecký výkon“ alebo „predstavenie“) a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi 
dohodnutú odmenu za uskutočnený umelecký výkon, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán 
súvisiacich s uskutočnením umeleckého výkonu. 

III. Práva a povinnosti pri uskutočnení umeleckého výkonu 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť umelecký výkon v súlade  so zákonom č. 618/2003 Z. z., o 
autorskom práve a s právnymi predpismi súvisiacimi s autorským právom. Nahlásenie vo vzťahu 
k SOZA uskutoční Objednávateľ na základe podkladov, ktoré mu doloží Dodávateľ. 

2. Pre potreby vystupujúcich zabezpečí objednávateľ šatňu a občerstvenie. 

3. Predaj vstupeniek na predstavenie zabezpečí objednávateľ. Celková kapacita kinosály je 364 
miest, cena jednej vstupenky je 8 EUR. Objednávateľ sa s dodávateľom dohodli na 2 bezplatných 
vstupenkách pre VIP hostí objednávateľa – výhercov čitateľov novín Spravodajca mesta Sabinov. 

 

 

http://www.spievankovo.sk/


IV. Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odmenu za uskutočnenie umeleckého výkonu vo 
výške 85% z tržby získanej z predaja vstupeniek (362) za predstavenie, a to na účet dodávateľa 
uvedený v čl. I. tejto zmluvy v lehote do troch pracovných dní od uskutočnenia umeleckého 
výkonu. 

2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že si bezprostredne pred uskutočnením umeleckého výkonu 
vzájomne potvrdia počet predaných vstupeniek za účelom vyúčtovania odmeny pre dodávateľa. 

V. Ostatné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, účinnosť 
nadobúda  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a od.1 Občianskeho 
zákonníka. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1 obdrží objednávateľ a jeden dodávateľ. 

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a autorského zákona. 

 

V Sabinove dňa 19.9.2015 

 

Objednávateľ:      Dodávateľ: 

 

............................................     ..............................................    
   Mgr. Lucia Mihoková            Ing. Miroslav Čačík 
           riaditeľka MsKS                   konateľ Spievnakovo s.r.o. 


