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Zmluva o umelecký výkon a dielo 

uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

l. 
Zmluvné strany 

Meno: Mgr. Peter Marcin 
Adresa: Na barine 13, 841 03 Bratislava 

DIČ: 1025375604, nie je platcom DPH 

(ďalej len "účastník 1") 

a 

Obchodné meno (názov): Mestský dom kultúry 
Zastúpenie: Ing. Alfonz Kobielsky 
Sídlo: M.R. štefánika 875/200 
IČO: 35519088 
DIČ: 2020630898 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
Číslo účtu: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Novák 
(ďalej len "účastník 2") 

ll. 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli zrealizovať hudobno-zábavný 
program NESKORO VEČER - TALK SHOW PETRA MARCINA za týchto konkrétnych 
podmienok: 

Názov predstavenia: NESKORO VEČER- TALK SHOW PETRA MARCINA 
Miesto konania: Estrádna sála DK vo Vranove nad Topľou 
Deň konania: 3. apríla 2017 
čas /hodina/: 19.00 
Počet predstavení : 1 

Ili. 
Cena a platobné podmienky 

1. Účastník 2 je povinný zaplatiť účastníkovi 1 za uskutočnenie predstavenia sumu 
vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok určených v bode 2. a 3. tohto 
článku. 

2. Účastník 1 a účastník 2 sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške 
vstupného vyberaného za predstavenie nasledovne: 
Počet vstupeniek daných do predaja: max: 500 ks l 14 € 



Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa rozdelí pomerom: 
20% pre účastníka 2 a 80% pre účastníka 1 po odrátaní poplatkov SOZA a nákladov za 
výrobu a tlač plagátov. 
Z výslednej sumy podľa § 43 ods. 1 Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. 
a na základe novely Autorského zákona č.185/2015 Z.z. je účastník 2 povinný vykonať 
zrážku dane a to v sadzbe 19%. Podľa § 43 ods.11 účastník 2 uvedenú zrazenú daň 

vo výške 19% odvedie a zaplatí správcovi dane. 
Účastníkovi 1 tak bude vyplatená už zdanená odmena a jeho príjem týmto bude už 
daňovo vysporiadaný. 
Uvedenú sumu je účastník 2 povinný uhradiť účastníkovi 1 prevodom na účet a to 
do piatich dní po uskutočnení vyúčtovania predstavenia . 

3. Vyúčtovanie predaných vstupeniek sa uskutoční po predstavení za prítomnosti 
zodpovedného zástupcu účastníka 1 a účastníka 2. 

4. Zmluva slúži ako daňový doklad. 

IV. 
Práva a povinnosti účastníka 1 

1. Účastník 1 je povinný dodať kompletné predstavenie v zodpovedajúcej kvalite 
a rozsahu. 

2. Účastník 1 zabezpečí na svoje náklady účinkujúcich, ubytovanie pre 
účinkujúcich, prepravu účinkujúcich. 

3. Účastník 1 zrealizuje propagáciu prostredníctvom svojich sociálnych sietí. 
4. Účastník 1 dodá účastníkovi 2 grafický podklad k plagátu určenému pre propagáciu. 

v. 
Práva a povinnosti účastníka 2 

1. Účastník 2 je povinný zabezpečiť pre realizáciu podujatia suché a čisté javisko, ktoré 
musí byť sprístupnené od 15. hodiny dňa predstavenia. Nevyhnutná je prítomnosť 
zástupcu účastníka 2 alebo ním poverenej osoby. 

2. Účastník 2 nahlási a vysporiada autorské poplatky- SOZA (OSA), LITA a i. 
3. Na predstavenie (koncert) je účastník 2 povinný zabezpečiť po vzájomnej dohode na 

základe dodaných technických požiadaviek osvetlenie a ozvučenie s obsluhujúcou 
osobou, sedenie pre 4 účinkujúcich, stolík, dostatočný počet usporiadateľov (uvádzačky, 
šatne, a pod.), šatne pre účinkujúcich so samostatným WC, parkovanie pre účinkujúcich, 
základné občerstvenie. 

4. K uskutočneniu predstavenia je účastník 2 povinný zabezpečiť tlač vstupeniek na 
predstavenie. 

5. Účastník 2 zabezpečí na svoje náklady propagáciu na svojej webovej stránke, výlep 
plagátov a ďalšie aktivity prostredníctvom svojich dostupných komunikačných kanálov. 

6. Účastník 2 zabezpečí predpredaj vstupeniek, ako aj ich predaj pred samotným 
predstavením v pokladni MsDK a elektronickou formou na stráne: www.kulturavranov.sk 

7. Voľné vstupenky na uvedené predstavenie budú k dispozícii po vzájomnej dohode, pre 
účastníka 1- max. 1 O ks, pre účastníka 2 - max. 1 O ks. 

8. Prípadné ďalšie technické podmienky nevyhnutné k uskutočneniu predstavenia budú 



obsahom osobitnej listiny, tvoriacej nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Vl. 
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany 
oprávnené od zmluvy odstúpiť . 

2. Ak účastník 1 odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť účastníkovi 2 
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho strane 
v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči dodávateľovi a tretím 
osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy predstavení. 
3. Ak účastník 2 odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť účastníkovi 1 
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho strane 
v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči odberateľovi a tretím 
osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy predstavení. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania zmluvných 
strán, pritom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na základe vzájomnej dohody 
dodávateľa a odberateľa a usporiadateľa , a to písomne vo forme dodatkov. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 
dostane každá zmluvná strana po jednom výtlačku. 
6. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení 
na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

Vo Vranove nad Topľou : 13. 1. 2017 

/ Účastník 1 Účastník 2 
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