
ZMLUVA O VYKONANÍ USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY (ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 
Zmluvné strany

ORGANIZÁTOR:
Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 
Zastúpené riaditeľkou -  Mgr. Illés Kósik Andrea 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IČO: 00045543
DIČ: 2021139318, IBAN: SK92 5200 0000 0000 0950 4109

a

VYKONÁVATEĽ USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY (ďalej len „vykonávateľ“):

Meno a priezvisko: Tomáš Halama________
Adresa: 
rodné číslo: 
č. OP: |

Článok 2 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie usporiadateľskej služby v dňoch 19.- 25 novembra
2015 na III. Jesennom divadelnom festivale vo Fiľakove.

Článok 3
Práva a povinností zmluvných strán

1. Vykonávateľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje, že v záujme úspešnej realizácie akcie 
bude vykonávať stanovenú činnosť v stanovenom termíne s maximálnou odbornou 
starostlivosťou.

2. O všetkých skutočnostiach, o ktorých sa vykonávateľ pri plnení usporiadateľskej služby 
dozvie je povinný zachovať mlčanlivosť. Táto povinnosť platí aj po skončení platnosti 
tejto zmluvy.

3. Organizátor je povinný poskytnúť vykonávateľovi za úspešné vykonanie usporiadateľskej 
služby odmenu vo výške stanovenej v článku 4. tejto zmluvy.

4. Podpisom tejto zmluvy vykonávateľ prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena 
mu bude uhradená v dohodnutej výške v súlade s § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko sa jedná o príjem z 
príležitostnej činnosti v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) citovaného zákona. Organizátor 
v súlade s ustanoveniami § 1 Zákonníka práce nie je zamestnávateľom.



Článok 4
Odmena vykonávateľa

1. Vykonávateľovi za úspešné uskutočnenie usporiadateľskej služby podľa tejto zmluvy 
patrí odmena vo výške 15,-€ /slovom: Päťnásť € /.

2. Táto odmena zahŕňa aj všetky prostriedky nevyhnutné na splnenie usporiadateľskej 
služby, ako aj potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní usporiadateľskej 
služby.

3. Vyššie uvedená odmena je splatná dňa 5.11.2015.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov uzatvorených 

a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Vykonávateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. 

pre potreby príkazcu v súvislosti s výplatou odmeny za činnosť.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútení pod nátlakom, 

alebo v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Fiľakove, dňa 19.10.2015.

podpis oprávnenej osoby 
za organizátora

podpis vykonávateľa


