
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Č1.5
Osobitné ustanovenia

5.21. Účinkujúci je povinný byť pripravený na účinkovanie najneskôr 45 minút pred termínom začatia akcie 
uvedený v tejto zmluve. Účinkujúci zodpovedá za bezchybný stav všetkých predmetov, nástrojov, či 
oblečenia používaného počas vystúpenia. Účinkujúci je povinný dodržiavať príslušné štátne normy pre 
technické zariadenie z toho vyplývajúce predpisy BOZP a PO.

5.22. Účinkujúci je povinný o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť jeho účinkovanie, ihneď 
informovať. Účinkovanie môže od tejto zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch. 
V takomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akúkoľvek náhradu. Takúto okolnosť 
musí účinkujúci hodnoverne preukázať a ihneď oznámiť. V prípade oneskoreného oznámenia je 
účinkujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté s prípravou podujatia.

5.23. Účinkujúci súhlasí s účinkovaním aj v náhradných priestoroch (nepriazeň počasia, technické alebo iné 
prekážky), pokiaľ to neohrozí technickú úroveň účinkovania. Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov 
na strane účinkujúceho resp. objednávateľa sú si títo povinní uhradiť preukázanú škodu, vzniknutú 
v súvislosti s prípravou vystúpenia.

5.24. Výnimku z predošlého odseku tvorí len objektívna okolnosť najednej či druhej strane (živelná 
pohroma, epidémia, úraz, havária, choroba, atď.), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti za 
spôsobenú škodu. Takúto okolnosť je však jedna strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej 
strane.

Č1.6
Záverečné ustanovenia

6.31. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 
stranami.

6.32. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia platnou legislatívou 
Slovenskej republiky.

6.33. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou.

6.34. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, 
že zmluva je prejavom ich vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju podpisujú.

6.35. Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach splatnosťou originálu, pričom objednávateľ 
obdrží dve vyhotovenia a usporiadateľ jedno vyhotovenie.

6.36. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa 
Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo Vojke, dňa ....^..Q.ÍL.^Av^r.

Objednávateľ:

Obec Vojka
.: Zsolt Kulcsár - starostav z



 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o účinkovaní č. /202
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

medzi týmito zmluvnými stranami:

1.1. Objednávateľ: Obec Vojka
Sídlo : Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
v zastúpení: Zsolt Kulcsár - starosta obce Vojka
Bankové spojenie : VÚB Banka
IB AN: SK80 0200 0000 0045 911 1758
SWIFT: SUBASKX
IČO: 00332143
DIČ: 2020730646

1.2. Účinkujúci:

a

Zamatócky Flóriánná és Kriston Milán
v zastúpení: Zamatócky Flóriánná
Bytom: Školská 266, 076 42 Veľké Trakaný
Dátum narodenia:
Číslo OP:

01.07.1996
EX025417

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: IBAN: SK94 5600 0000 0023 4099 3001

ČI. 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutočnenie podujatia „XVL Národnostný folklórny festival v obci Vojkca“, ktoré je 
uvedené v ČI. 2 v čase a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

ČI. 2
Miesto a čas plnenia zmluvy

Účinkovanie bude realizované za nasledovných podmienok:
p) miesto konania: obec Vojka
q) deň účinkovania: 16.07.2022, podľa spresnenia a špecifikácie objednávateľa
r) účinkujúci: Zamatócky Flóriánná és Kriston Milán v zastúpení: Zamatócky Flóriánná

ČI. 3 
Cena plnenia a platobné podmienky

3.6. Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade s § 3 zák. 
18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške 400,- Eur ( slovom: eur).

ČI. 4
Podmienky zmluvy

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje :
u) dodržiavať všetky podmienky stanovené zmluvou;
v) prípadnú zmenu času vystúpenia dohodnúť so zástupcom účinkujúceho vopred;
w) zabezpečiť ozvučenie účinkujúcich a poskytnúť priestor na prípravu vystúpenia;
x) propagáciu podujatia.

4.2. Účinkujúci sa zaväzuje:
• uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených v tejto zmluve;
• poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu 

účinkovania;
• po príchode na miesto predstavenia v zmysle vyššie uvedeného bodu vyrozumieť o svojom 

príchode kontaktnú osobu objednávateľa


