
ZMLUV A O ÚČINKOVANÍ 

medzi: 

Objednávateľ: Obec Skalité 

Základná finančná kontrola 

,Fipančná operácia alebo jej časť Je -flleiuvsúlade: 
<.-Y so sch•t1feným rozpočtom obce Skalité 

2/ s uzatvorenou zmluvou. objednávkou 
31 so zákonom o verejnom obstarávaní 
4/ s rozhodnutiami 
\iJ s osobitnými predpismi 
\áJ s internými aktmi riadenia 
Meno a �ezvisko�tarostu, dátum j P.Qd�ls: 
íh!Jt(Jr· P ·S ff}tf �� ,W. '1.:ÄJ�
Meno a priezvisko pracovníka, dátum a �pis: 

1)..... i, "'-1!Z:ttA'fl 1 ((,/ '1.R i ./O'l'O 

V zastúpeni: PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce 

Sídlo: Obecný úrad Skalité č.598, 02314 Skalité 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Č.ú. SK78 5200 0000 0000 0953 3073 
IČO: 00314285 
DIČ: 2020553260 
Kontaktná osoba: Časnochová Janka 
Telefón: 0918390156 
E-mail: obec@skalite.sk
(ďalej len „objednávatel'")

a 

Účinkujúci: Folklórny súbor ŠARJŠAN

Zriaďovateľ: OZ FS Šarišan 
Zastupuje: Jozef Karahuta 
Adresa: Podhradík 9, 080 06 Prešov 
IČO: 51127202 
IBAN: SK9411110000001459765001 
SWIFT: 
Kontakt: 0905 381 471 
(ďalej aj ako „účinkujúci" 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vystúpenie FS Šarišan v programe: 27. Goralské slávnosti v Skalitom
2. Účinkovanie bude realizované za nasledovných podmienok:
a) miesto konania: Skalité
b) čas konania : 17.06.2018

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje:
1.1 uhradiť účinkujúcim, na základe dohodnutých počtov, základné výdavky spojené s účasťou na festivale a to:
a) stravovanie a pitný režim počas festivalu, najviac do výšky sumy určenej podľa zákona č.283/2002 Z.z. o
cestovných náhradách,
b) zabezpečiť riadny priebeh vystúpení, potrebnú ozvučovaciu aparatúru,pripravené javisko a iné požadované
technické zabezpečenie,
c) v prípade vzniku poistnej udalosti počas 27. Goralských slávnosti v Skalitom ,objednávateľ nezodpovedá

za vzniknuté škody,
d) uhradiť účinkujúcemu honorár v dohodnutej sume 1.600 EURs DPH,slovom tisícšesto eur, na základe
faktúry formou bezhotovostného styku po skončení podujatia najneskôr do 15 pracovných dní.



2. Účinkujúci za zaväzuje:
a) objednať a uhradiť dopravu,
b) záväzne dodržať stanovený počet členov kolektívu vrátane vedúceho a šoféra autobusu,

c) pricestovať do Skalitého 17.6.2018
d) v deň príchodu na festival do Skalitého pri prezentácii predložiť objednávateľovi prezenčné listiny k
stravovaniu (formulár v prílohe),
e)dostaviť sa na účinkovanie v programe festivalu 60 min. pred vystúpením podľa programu
t) dostaviť sa na účinkovanie v úplnom vzorne upravenom ľudovom odeve,v správnom obutí, pokrytí hlavy a
správnej úprave ženských účesov,
g) podriadiť sa koncepcii programu festivalu a splniť všetky požiadavky a podmienky objednávateľa,
j) pred a počas skúšok, pred a počas vystúpenia nepožívať žiadne alkoholické nápoje a omamné látky.

1. Účinkujúci týmto dávajú súhlas :

Článok III 
Osobitné ustanovenia 

a) na zhotovenie Audiovizuálneho záznamu (ďalej len „AVZ"), svojho umeleckého výkonu výlučne pre
vlastnú potrebu, pre účely dokumentácie, propagácie činnosti objednávateľa a akcie v propagačných
materiáloch.

b) na zverejnenie a šírenie AVZ na webovej stránke objednávateľa a súhlas na prípadné zhotovenie a použitie
rozmnožením A VZ formou propagačného nekomerčného CD, DVD.

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať iba písomne formou dodatkov so súhlasom obchodných
zmluvných strán.
2. Právo zrušiť zmluvu má účinkujúci len v prípadoch osobitne odôvodnených, týkajúcich sa priamo jeho
osoby (choroba, úraz, úmrtie v rodine, úradný zákaz a pod.) a túto skutočnosť je povinný nahlásiť najneskôr 3
dni pred realizáciou podujatia objednávateľovi.
3.Ak účinkujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ má právo vymáhať náhradu
škody od účinkujúceho vo výške 70% z dohodnutej sumy.
4.Ak objednávateľ, bez zavinenia účinkujúceho odstúpi od tejto zmluvy, vzniká účinkujúcemu nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 70 % z dohodnutej odmeny.



5. Ak účinkujúci vlastnou vinou poruší záväzky vyplývajúce pre neho zo zmluvy najmä tým, že sa nezúčastní
včas a riadne podujatia, alebo iným závažným alebo opakovaným spôsobom poruší dohodnuté povinnosti
prevzaté touto zmluvou, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade zároveň vzniká

objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z dohodnutej odmeny účinkujúceho.

6. Ak nedôjde z rozhodnutia objednávateľa k realizácii podujatia alebo dôjde k vynechaniu účinkujúceho na

podujatí bez zavinenia výkonného umelca, výkonnému umelcovi prislúcha odmena ako keby výkon podal.

7. Ak sa podujatie neuskutoční z dôvodov vyššej moci a účinkujúci už bude na mieste konania podujatia,

účinkujúcemu prislúcha odmena ako keby výkon podal ( v plnej výške).

8. Ak sa podujatie neuskutoční z dôvodov vyššej moci a objednávateľ upovedomí účinkujúceho ( najmenej 1

deň pred podujatím), účinkujúcemu prislúcha odmena vo výške 70% z dohodnutej odmeny.

7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona Občianskeho zákonníka.

8. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, 1 Ueden) pre objednávateľa a I Ueden) pre účinkujúceho.

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

�M'liižcnie Folkiórneho súboru

�AR1�4t: .. 

. .. ·����

V Skalitom: 12.4.2018 

Jozef Karahuta 


