
ZMLUV A O ÚČINKOVANÍ 

uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

Zmluvné strany: 

l. Objednávateľ: Mestský dom kultúry. príspevková organizácia 
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topl'ou 
Zastúpený: Mgr. Petrom Novákom 
IČO: 35519088 
DIČ: 2020630898 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
Číslo účtu: 0560749407 l 0900 
Vybavuje: Bc. Marián Sobota 

2. Dodávateľ: Branislav Kociov 
Trvalé bvdlisko: Ďumbierska 30. 080 Ol Prešov 

I. 

l. Predmet zmluvy: 

a) hudobný workshop na festivale Zlatý gaštan 2021 
Termín: 9. 06. 2021 od 16.00 hod.- pódiové skúšky 

od 16.30 hod. -hudobný workshop 

10. 06. 2021 od 09.00 hod.- pódiové skúšky, hudobný workshop 
od 13.00 hod.- l. kolo festivalu 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom 
súčinnosť za účelom naplnenia ciel' a tejto zmluvy. 

Il. 

l. Podl'a vyhl. č. 526/ 1990 zb. sa zmluvné strany dohodli za vykonanie prác podl'a čl. I. tejto 
zmluvy na cene 300,00 € 

Slovom: tristo eur. 

3. Dohodnutú odmenu vyplatí objednávate!' na základe tejto zmluvy, bankovým prevodom na účet 
dodávatel'a po ukončení všetkých prác dohodnutých v článku I. 



III. 

Ďalšie dohodnuté podmienky: 

l. Dodávate!' je povinný realizovať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy v mieste, čase 

a dohodnutom rozsahu pod!' a čl. I. 

2. Objednávate!' po uskutočnení kultúrneho vystúpenia je povinný zaplatiť 
dohodnutú cenu pod!' a čl. Il. tejto zmluvy. 

3. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto zmluvou 
a v súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok nesplnila povinná 
túto škodu uhradiť . 

4. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe obojstrannej dohody. 

5. Objednávateľ alebo dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť z nepredvídaných dôvodov 
stojacich mimo jeho dosahu. Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť druhej 
zmluvnej strane telefonicky a potvrdiť písomne alebo mailom. V takomto prípade 
nevznikne ani jednej zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo 
škôd. Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy bezdôvodne, uhradí strane druhej 
preukazatel'né náklady spojené s obsahom predmetu tejto zmluvy. 

6. Podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZDP) sa zmluvné strany 
dohodli, že z vyplatenej odmeny nie je zrazená a odvedená zrážková daň. Objednávate!' je 
povinný túto dohodu oznámiť správcovi dane. 

IV. 

l. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. Zmeny, doplnky možno 
realizovať písomnou formou na základe obojstrannej dohody. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom výtlačku. 

3. Po obdržaní zmluvy, žiadame jedno Vami potvrdené vyhotovenie doručiť na adresu MsDK 
prísp. org. M.R. Stefánika 875/200, 093 Ol Vranov n!T. 

vo Vranove nad Topľou dňa 02. 06. 2021 

Objednávate!' Dodávateľ 




