
  

Z M L U V A    O    D I E L O 

uzatvorená v súlade s § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a § 631 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

I. 

Zmluvné strany 

   Názov:                            Obec Raslavice 

   Sídlo:                            Hlavná 154, 086 41 Raslavice 

   Štatutárny orgán:              Marek Rakoš – starosta obce 

   IČO:                                    00322521 

   DIČ:                                    2020624606 

   Bankové spojenie:              VUB Banka 

   Číslo účtu:                           SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

 

                                                          /ďalej len objednávateľ/ 

 

                                                                                 a 

Meno a priezvisko:      Hudobná skupina RADEGAST- Miroslav Maník  

Bydlisko:                                Družstevná 339/39 ,082 16  Záhradné 

Rodné číslo:                         8112088600 

Bankové spojenie:                ČSOB 

Číslo účtu:                             SK29 7500 0000 0040 0842 7912 

                                                      /ďalej len účinkujúci/   

 

                                                                      II. 

                                                         Predmet zmluvy 

 

2.1. Účinkujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje účinkovať v programe „na podujatí:  

Október- mesiac úcty k starším  

 

2.2. Miesto, dátum a čas konania:  KD Raslavice , 20.10.2019 

III. 

Odmena za vykonanú prácu a spôsob jej úhrady 

 

3.1. Odmena za účinkovanie bola stanovená na základe vzájomnej dohody v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške   500,00- €. Účinkujúci berie na  

vedomie, že dohodnutá odmena podlieha zdaneniu podľa platných daňových predpisov. 

Účinkujúci je povinný vysporiadať daň z príjmov s miestne príslušným správcom dane. 

 

3.2.  Odmenu podľa odst. 3.1 tejto zmluvy vyplatí objednávateľ účinkujúcemu najneskôr do 3 

pracovných  dní odo dňa skončenia slávnosti na hore uvedené číslo účtu.   

3.3.  Objednávateľ zabezpečí účinkujúcemu primerané podmienky. 

 

 

IV. 



  

Osobitné ustanovenia 

 

4.1.  Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii technické potreby a vhodné priestory. 

 

4.2. Ak účinkujúci z objektívnych dôvodov neuskutoční svoj výkon a  od tejto zmluvy účinne        

odstúpi, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akúkoľvek náhradu. Takúto        

okolnosť musí účinkujúci objednávateľovi preukázať. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy, resp. ich        

oprávnenými zástupcami. 

 

5.2. Všetky body tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami. 

 

5.3. Zmenu zmluvy možno urobiť len formou písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný        

účastníkmi zmluvy, resp. oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena zmluvy        

neplatná. 

 

5.4. Výkon účinkujúceho a s tým spojené jeho práva a oprávnené záujmy sú chránené         

autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. 

 

5.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu.         

Každá zmluvná strana dostane  jeden rovnopis.  

 

5.6. Pre vzťahy medzi objednávateľom a účinkujúcim, ktoré nie sú výslovne uvedené        a upravené 

v tejto zmluve, platia ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho        zákonníka. 

 

 

V Raslaviciach, 17.10.2019 

 

 

 

 

............................................                                                          ................................................. 

         Účinkujúci                                                                            Marek Rakoš – starosta obce 

 

                                                                                          

   

        

 

 


