
 

 

 

Strana 1 z 3 

 

Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie 

uzavretá medzi 

 

 

 

Názov/Meno:      Dallamvilág 

Zastúpený:         Peter Mikony 

Adresa:              Školská 6, 943 60  Nána 

DIČ :               

IČDPH:           

Kont.osoba:      Peter Mikony   

Telefón:             0905 420 991 

E-mail:              peter.mikony@mail.com  

 

ako „zhotoviteľ/ výkonný umelec“ 

 

 

 

a 

 

 

 

Názov/Meno:      Obec Obid 

Zastúpený:         Ing. Monika Vajda, starostka obce Obid 

Adresa:              Kráľa Štefana 57, 943 04  Obid 

IČO:    36105058 

DIČ :                2021506619 

Kont.osoba:      Ing. Monika Vajda, starostka obce Obid 

 

Telefón:             0918 752 908 

E-mail:              starosta@obid.sk  

 

 

ako „objednávateľ“ 
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Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca realizovať hudobnú  produkciu  skupiny 

Dallamvilág na oslavy dňa obce v Obide, ktoré sa uskutočnia dňa 21 augusta 2021.   

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje  za podmienok nižšie uvedených zaplatiť výkonnému umelcovi za jeho 

umelecký výkon  – honorár. 

1.3 Počet účinkujúcich:  2 osoby 

 

 

Čl. II. 

Miesto a čas konania 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať svoj umelecký výkon svedomito, zodpovedne a profesionálne podľa  

dispozície.  

Dátum konania: 21. augusta, 2021, sobota 

Miesto: Obid  

Čas: od 19:00 do 01:00 hod 

 

 

Čl. III. 

Honorár 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje po vystúpení zaplatiť výkonnému umelcovi za hudobné vystúpenie odmenu – 

honorár vo výške 200 €, slovom: - dvesto eur - ktorý bol stanovený v plnej výške, vrátane  dopravných 

nákladov.  Honorár bude vyplatený na účet: SK 71 0200 0000 0037 5155 8156 do 14 dní od vystúpenia. 

3.2 V prípade, ak výkonný umelec nevystúpi na podujatí z dôvodu na jeho strane, honorár podľa bodu 3.1 

mu neprináleží.  

3.3 V prípade, že výkonný umelec nezabezpečí uskutočnenie vystúpenia v dojednanom rozsahu a čase, má 

Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z dohodnutého honoráru – výnimku tvorí (živelná 

pohroma, choroba, úmrtie , vojnový stav....) 

3.4 V prípade, ak objednávateľ neuhradí honorár podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy  v uvedenej lehote, je 

výkonný umelec od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo 

výške 0,05% za každý deň omeškania, až do zaplatenia odplaty. 

 

Čl. IV. 

Ostatné ustanovenia 

 

4.1.   Výber skladieb je ponechaný na rozhodnutí  výkonných umelcov, zvolené skladby však musia žánrovo 

na seba vzájomne nadväzovať a vytvárať kompaktný celok. 

4.2.   Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť pre výkonného umelca vhodné podmienky na realizáciu hudobného 

vystúpenia po stránke technickej, bezpečnostnej a hygienickej, najmä zabezpečiť šatňu  pre účinkujúcich.  

4.3.  Garantuje svoju platobnú schopnosť a uhradí dohodnutý honorár  bezodkladne.  

4.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že zvukovú aparatúru a svetelnú techniku pre hladký priebeh a profesionálne 

zabezpečenie akcie zabezpečí dodávateľ na svoje náklady.  

4.5 Zhotoviteľ / výkonný umelec sa zaväzuje dostaviť sa na miesto výkonu hudobného vystúpenia najneskôr 

hodinu pred predpokladaným začiatkom vystúpenia za účelom vykonania zvukovej skúšky. 
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Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä Autorským 

zákonom a ostatnými právnymi  predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým  

dohodou. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neplatnými,  nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy.  

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

5.5 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, má tri strany, pričom každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne 

vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Obide, dňa     20.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ____________________________                     ____________________________ 

                                  Objednávateľ                                                              Zhotoviteľ 

 

  


