
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ (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

ÚČINKUJÚCI: (ďalej len „vykonávateľ“):

Meno: Stela Ľuptáková
Adresa:
Dátum nar.
Č. OP:

Článok 2
Predmet a doba plnenia zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je účinkovanie - hudobný sprievod tanečnej zložky FS Jánošík - na 
podujatí Mestský deň učiteľov dňa 24.03.2017 v MsKS.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

- Vykonávateľ zabezpečí príchod na účinkovanie včas, uskutoční produkciu programu na 
dohodnutej umeleckej úrovni a v dohodnutom rozsahu.
- Vykonávateľ uhradí organizátorovi všetky preukázané výdavky vynaložené na prípravu 
podujatia v prípade, že sa jeho zavinením dohodnuté účinkovanie neuskutočnilo.
- Vykonávateľ môže odstúpiť od zmluvy len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch 
(živelná pohroma, havarijná udalosť, úradný zákaz, a podobne).



- O všetkých skutočnostiach, o ktorých sa vykonávateľ pri plnení tejto zmluvy dozvie je 
povinný zachovať mlčanlivosť. Táto povinnosť platí aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- Organizátor je povinný poskytnúť vykonávateľovi za úspešné vykonanie akcie odmenu vo 
výške stanovenej v článku 4. tejto zmluvy.
- Organizátor vytvorí podmienky pre riadne účinkovanie podľa platných technických, 
bezpečnostných predpisov a noriem.
- 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, a neplní funkciu zamestnávateľa. Všetky daňové 
a odvodové povinnosti sú povinnosťou vykonávateľa, ktoré vykonávateľ hradí sám.

Článok 4
Odmena vykonávateľa

- Vykonávateľovi podľa tejto zmluvy patrí odmena vo výške 80,-€ (slovom: osemdesiat eur ).
- Vyššie uvedená odmena bude uhradená v hotovosti dňa do 24.03.2017.

v

Článok 5
Záverečné ustanovenie

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov uzatvorených 
a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- - 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 24.03.2017

podpis oprávnenej osoby 
za organizátora

podpis vykonávateľa


