
Zmluva o účinkovaní

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

Objednávateľom:
Názov: Mesto Fiľakovo
Adresa: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
zastúpené Mgr. Attila Ágócs, PhD.
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. 
IČO: 00316075 
DIČ: 2021115052
IBAN: SK95 5200 0000 0000 08174961 
BIC: OTPVSKBX

Dodávateľom:
a

Meno: Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Adresa: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22 
Zást.: Gerendási István-ügyvezető igazgató 
IČO: 01-09-919673 
DIČ: 22182810-2-42
Bankové spojenie -  názov banky, adresa: K&H Bank Zrt,1095 Budapest, Leehner 
Ödön fasor 9.
Číslo účtu vo formáte IBAN: HU48 1040 0140 5052 6651 6948 1000 
SWIFT/BIC: OKHB HU HB

Článok I.
Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je vystúpenie skupiny Rajkó.
- Dĺžka vystúpenia: 70 minút
- Miesto vystúpenia: Fiľakovo /areál parku/
- Dátum vystúpenia: 11.8. 2018 o 18.00h
- Kontaktná osoba zo strany Objednávateľa: Svetová Veronika
- Kontaktná osoba zo strany Dodávateľa: Papp Ágnes. +3620/4146040
- Kontakt na technika: Vojtech Simon +421 903 100 407

Článok II.
Zmluvné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje:
- Zabezpečiť priestory na realizáciu vystúpenia spolu s nevyhnutným technickým servisom pre 
účinkujúcich a hudobnú kapelu adekvátne ich technickému rideru (základná svetelná a zvuková 
technika), ďalej zabezpečiť personál na riadenie techniky (aspoň jeden technik počas celého 
vystúpenia), ktorý sa bude starať o správne fungovanie technického zariadenia.
- Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť šatne a poriadkovú hliadku.



Článok III. 
Finančné podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli, že honorár za vystúpenie činí 1 000,- € (Jedentisíc eur), ktorý zahŕňa v sebe 
všetky náklady spojené s vystúpením. Objednávateľ uhradí honorár Dodávateľovi na základe faktúry 
vystavenej podľa tejto zmluvy bezhotovostným prevodom.

Ciánok ÍV.
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.
- Objednávateľ zabezpečuje propagáciu predstavenia.
- 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 50 % dohodnutého honoráru.
- Ak niektorá zmluvná strana odriekne vystúpenie 48 hod. 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

- V prípade Vis Majom -  nepredvídané prekážky na strane Objednávateľa alebo Dodávateľa, za ktoré 
ani jeden z nich nezodpovedá -  zmluvné strany voči sebe nemajú dlžobu. V prípade podujatia na 
vonkajšom priestranstve dážď a silný vietor sa nepovažujú za Vis Major.
- V prípade, že Dodávateľ kvôli odôvodnenej prekážke nemôže vyhovieť Objednávateľovi je povinný 
zabezpečiť iného umelca na tej istej umeleckej úrovni. (Výnimkou sú nehody, prekážky v cestovaní.)

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

Gerendási István-ügyvezető 
Rajkó Művészegyüttes

Fiľakovo,
8.8.2018

Budapest, 2018.07.23.


