
ZMLUVA  

O  POSKYTNUTÍ  UMELECKEJ  ČINNOSTI 

uzatvorená  podľa  ust. § 51 Obč.  zák.  

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

OBJEDNÁVATEĽ:          OBEC  DLHÉ  KLČOVO 

                                            ul. Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo 

IČO:                                    00332356             

Zastúpená:                           Ľubicou Zubkovou , starostkou obce 

                    (ďalej len „objednávateľ“) 

 

POSKYTOVATEĽ:                                        
Meno a priezvisko:             Peter Pešta 

Dátum narodenia:                27. 08. 1993 

Bydlisko:                             Dlhá 25/33,  094 13 Sačurov 

                                 (ďalej  len „poskytovateľ") 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
  

 1/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa poskytne: 

 dňa:  24. 02. 2019   túto umeleckú činnosť: Hudobná produkcia „ Fašiangová zábava“. 

 2/ Objednávateľ sa zaväzuje, že za činnosť uvedenú v bode 1/ tohto článku zaplatí 

poskytovateľovi odplatu vo výške podľa čl. III tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Odplata 

 1/ Zmluvné strany sa dohodli, že  odplata za umeleckú činnosť uvedenú v čl. II, bod 1/ tejto 

zmluvy činí 150,00 EUR (slovom:  Jednostopäťdesiat eur). 

 2/ Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu vo výške uvedenej v bode 1/ tejto zmluvy v 

hotovosti, po ukončení dohodnutej umeleckej činnosti, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

                 Odplata bude vyplatená v hotovosti  po ukončení programu do 28. 02. 2019. 

 3/ Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytnutú činnosť zahŕňa všetky náklady 

poskytovateľa spojené s vykonaním umeleckej činnosti ( napr. cestovné a pod.). 

 

Článok IV. 

Doba plnenia 
 1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom jej podpisu do riadneho ukončenia  

dohodnutej umeleckej činnosti. 

 2/ Zmluva zaniká uplynutím času alebo odstúpením od zmluvy. 

 3/ Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy o poskytnutí umeleckej činnosti môže odstúpiť 

ktorákoľvek zmluvná strana len z vážnych dôvodov (napr. živelná udalosť, choroba a iné), ktoré nastali 

na jej strane bez jej zavinenia a bránia jej v plnení zmluvných povinností tak, že plnenie nemôže 

uskutočniť ani za sťažených podmienok alebo s väčšími nákladmi a za podmienok, že dôvody 

odstúpenia od zmluvy oznámi druhej zmluvnej strane ihneď po tom, čo sa o nich dozvie a od zmluvy 

odstúpi   najneskôr 10  dni pred dohodnutým dňom, kedy sa umelecká činnosť mala poskytnúť. V tomto 

prípade nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu škody. 

 4/ V prípade, že zmluvná strana odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako je uvedené v bode 3/ 

tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 50,-eur. 

 

 

 

 



Článok V. 

Ostatné  zmluvné  dojednania 

 1/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že umeleckú činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy poskytne 

objednávateľovi riadne, v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. 

 2/ V prípade, že poskytovateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 1/ tohto článku, zaväzuje sa 

objednávateľovi zaplatiť škodu, ktorá mu porušením povinností poskytovateľa vznikla  a to v lehote 10 

dní odo dňa zaslania výzvy objednávateľa na náhradu vzniknutej škody. 

 3/ Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom poskytovať súčinnosť potrebnú na 

uskutočnenie umeleckej činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

 

Článok  VI. 

Záverečné  dojednania 
 1/ Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať  len na základe písomných a vzájomne odsúhlasených 

dodatkov k zmluve. 

 2/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdŕži 

po jednom vyhotovení. 

 3/ Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s 

jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

            4/ V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov 

– meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo – za účelom uzatvorenia dohody, 

pracovnej zmluvy, povinnej registrácie do príslušných poisťovní a pre vnútorné účely 

zamestnávateľa, a to po dobu určenú osobitným zákonom/ Zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve/. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje boli poskytnuté pravdivé a správne. 

Zamestnanec týmto vyhlasuje, že bol zamestnávateľom informovaný o svojich právach 

a povinnostiach v súvislosti s ochranou osobných údajov a zásadách spracúvania osobných 

údajov.     

 
 

 

 V  Dlhom Klčove, dňa  19. 02. 2019 

 

 

 

 

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

         poskytovateľ                                                                                    objednávateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


