
Zmluva o účinkovaní 

 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

Objednávateľ:      

                            Mesto Fiľakovo  

                            Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

                            zastúpené primátorom: Mgr. Attila Agócs PhD. 

                            Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko,a.s. 

                            IČO: 00316075 

                            DIČ: 2021115052 

  IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961  

                                                                                   

a 

Dodávateľ: 

   Show-Tár Műsoriroda Kft.  

   1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 137  

   v zastúpení: László Baksa, referent 

   Mob.: 1-200-66-27, 06-20/984-37-17 

   Fax: 1-200-66-27 

   E-mail: info@showtar.hu  

   DIČ: 13704687-2-41 

   IČO: 01-09-868879 

   Bankový účet: 11702036-20708975 

                            

 - Predmet zmluvy: poloplayback vystúpenie speváčky Janza Kata v rámci podujatia Ples Mesta Fiľakovo 

2018 

- Miesto vystúpenia: Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 

- Dátum podujatia: 13.01.2018 (sobota) 

- Začiatok vystúpenia: 20:45 hod.  

- Trvanie vystúpenia: 30-35 min.  

- Kontaktná osoba zo strany objednávateľa: Kinga Palčová, mob.: +421 950 689 610  

 

Článok II. 

Zmluvné podmienky 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

- Zabezpečiť priestory (javisko, šatne) na realizáciu vystúpenia spolu s nevyhnutným technickým servisom 

(ozvučenie a osvetlenie) 

- Zabezpečiť pre vystupujúceho minimálne 2 x 600 Watt ozvučenie, CD prehrávač, možnosť pripojenia  na 

ozvučenie 3,6 jackom alebo káblom XLR. Možnosť pripojenia CD prehrávača, notebooku-u, USB kľúča 

k ozvučeniu, 1 mikrofón so stojanom, min. 6 kanálový aktívny mixážny pult.  

- Zabezpečiť obsluhujúci personál počas celého vystúpenia  na zaobchádzanie technických zariadení. 

- Zabezpečiť uzamykateľnú šatňu, alebo tomu zodpovedajúcu miestnosť.  

- Zabezpečiť usporiadateľskú službu.  

- Zabezpečiť catering (občerstvenie, káva, minerálka, sendviče). 

 

Článok III. 

Finančné podmienky 



 

  - Zmluvné strany sa dohodli, že honorár za vystúpenie činí 836,- € (slovom: Osemstotridsaťšesť eur) aj s 

cestovnými nákladmi, ktorý Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy v deň uskutočnenia 

vystúpenia v hotovosti.  

 

Článok IV. 

Všeobecné podmienky 

 

- Zmluvné strany sa budú navzájom priebežne a bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 

majú vplyv na realizáciu podujatia. 

- Objednávateľ zabezpečuje opatrenia protipožiarnej ochrany. 

- Zmluvné strany sa dohodli, že vystúpenie 30 dní pred dohodnutým termínom každá zmluvná strana  môže 

odrieknuť zmluvu bez akýchkoľvek následkov.  

- Ak niektorá zmluvná strana odriekne vystúpenie  15 dní pred dohodnutým termínom je povinný zaplatiť 

100 % dohodnutého honoráru.  

- Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti s touto zmluvou  riešiť prednostne mimosúdnou 

cestou a to rokovaniami, resp. dodatkami k zmluvám a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia 

vzájomné spory mimosúdnou cestou sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou. 

 

Článok V. 

Vis Major 

 

- Pri vonkajšom vystúpení dážď a silný vietor sa nepovažujú za Vis Major. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo 

odstúpiť od zmluvy v tom prípade, ak v médiách predpovedajú extrémne počasie. V tomto prípade 

neuskutočnenie vystúpenia sa považuje za Vis Major a nakoľko je to možné zmluvné strany sa dohodnú na 

novom termíne. 

- V prípadoch neobsiahnutých  v tejto zmluve sa bude postupovať v zmysle platného medzinárodného práva. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

- Objednávateľ uhradí náklady za autorské práva pre Slovenský ochranný zväz autorský v SR,  a tým pádom 

sa zbavuje zodpovednosti  voči Artis Jus v Maďarsku. 

-Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku, v dvoch exemplároch v maďarskom 

jazyku.  

- Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

- Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútení pod nátlakom, alebo v tiesni, čo 

vyjadrujú svojimi podpismi na štyroch vyhotoveniach zmluvy. 

 

                                                           

    Objednávateľ:                                                                        Dodávateľ:  

    ..............  v.r. .......................      ..............  v.r. ....................... 

    Mgr. Attila Agócs PhD.      László Baksa 

    primátor mesta Fiľakovo                  Show-Tár Műsoriroda Kft.  

    

     

     

    Fiľakovo, 11.01.2018 


