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Zmluva  
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
 

Objednávateľ:  Obec Čata 
zastúpený:   Marian Csákvári, starosta obce 
sídlo:    Hlavná 80, 935 63 Čata 
IČO:    00587672 
DIČ:    2021023862 
bankové spojenie:  VÚB Levice, exp. Želiezovce 
číslo účtu IBAN:  SK48 0200 0000 0000 2462 5152 
(ďalej v zmluve len „objednávateľ“) 

 
a 
 
Poskytovateľ:  DM Corporation Bt. 
sídlo:    1068 Budapest, Király utca 80. 
DIČ:    20728784-2-42 
(ďalej v zmluve len „poskytovateľ“) 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje vyššie uvedené sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa 
bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na 
plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú 
znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť hudobné vystúpenie podľa 
článku III. tejto zmluvy pre objednávateľa pri príležitosti Dňa obce Čata 2018 za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť 
dohodnutú odmenu.  
 

Článok III. 
Termín a miesto plnenia 

 
 

Názov podujatia: „Deň obce Čata 2018“ (ďalej v zmluve len „podujatie“) 
Miesto: Obec Čata (verejné priestranstvo pri CVČ Čata) 
Dátum: 28.07.2018 
Dĺžka plnenia: od 21.00h  do 23.00h 
 
Špecifikácia: poskytovateľ zabezpečí hudobné vystúpenie skupiny „ 3+2 együttes“ po dobu 
uvedenú v tejto zmluve. 
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Článok IV. 
Odmena a platobné podmienky 

 

 
1. Zmluvné strany dohodli podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 

znení, odmenu za plnenie poskytovateľa na podujatí objednávateľa podľa tejto 
zmluvy nasledovne: 1.600,00 Eur (slovom: tisícšesťsto eur). V uvedenej odmene sú 
zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením plnenia poskytovateľa, vrátane 
nákladov na dopravu. 

2. Uvedenú dohodnutú čiastku je na základe poskytovateľom predloženej faktúry 
alebo príjmového pokladničného bloku objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi 
v celej výške prevodom na jeho účet najneskôr do 14 dní po realizácií vystúpenia 
alebo v hotovosti po realizácií vystúpenia. 

3. V prípade, ak sa predstavenie podľa článku II. tejto zmluvy pre objednávateľa pri 
príležitosti Dňa obce Čata 2018 za podmienok uvedených v tejto zmluve riadne 
neuskutoční z dôvodov na strane poskytovateľa, nárok poskytovateľa na odmenu 
zaniká, ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa čl. VII. tejto zmluvy inak.  

 
 

   Článok V. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť pre objednávateľa predmet zmluvy za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas, v termíne dohodnutom v článku III. tejto 
zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť hudobné vystúpenie podľa požiadaviek 
objednávateľa. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky daňové a odvodové povinnosti v zmysle 
a rozsahu platnej legislatívy vykoná poskytovateľ, nakoľko tieto sú v plnom rozsahu 
zahrnuté v odmene podľa článku IV. tejto zmluvy. 
 

 
 

Článok VI. 
Povinnosti objednávateľa 

 
 

1. Objednávateľ je povinný vytvoriť potrebné technické a organizačné podmienky na 
plnenie predmetu zmluvy, zabezpečiť adekvátnu propagáciu na vlastné náklady 
a riziko. 

2. Objednávateľ zodpovedá za dodržanie príslušných bezpečnostných predpisov.  
3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť súhlas všetkých potrebných orgánov 

k realizovaniu plnenia predmetu zmluvy. 
 

 
Článok VII. 

Osobitné zmluvné ustanovenia 
 
 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,  
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpísania obidvoma zmluvnými stranami a končí sa splnením predmetu zmluvy 
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poskytovateľom a  úplným uvoľnením a vyprázdnením objednávateľom 
poskytovateľovi poskytnutých priestorov. Tým nezaniká povinnosť objednávateľa 
zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súlade s článkom IV. tejto zmluvy. 

3. Od zmluvy môžu obidve zmluvné strany odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje 
Obchodný zákonník. Odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
v dostatočnom časovom predstihu, najmenej sedem dní pred dňom predstavenia. 
Účinnosť nastáva dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

4. Ak nastanú nepredvídateľné okolnosti na strane poskytovateľa, ktoré bránia 
uskutočneniu predstavenia (nemoc, epidémia, nehoda a pod.), je tento povinný 
bezodkladne písomne uvedené skutočnosti oznámiť objednávateľovi. Náhradný 
termín predstavenia nie je možný. 

5. V prípade, že objednávateľ vypovedá zmluvu nad 30 dní pred vystúpením, je povinný 
zaplatiť 50 % z dohodnutej sumy a v prípade vypovedania zmluvy do 30 dní pred 
vystúpením, je objednávateľ povinný zaplatiť 100% z dohodnutej sumy.  
V prípade, že poskytovateľ vypovedá zmluvu nad 30 dní pred vystúpením, je povinný 
ponúknuť náhradný termín na vystúpenie, ale keď sa objednávateľ a poskytovateľ 
na náhradnom termíne nedohodnú, náhrada škody môže byť po dohode medzi 
jednotlivými stranami maximálne vo výške 50% z dohodnutej sumy. V prípade 
vypovedania zmluvy do 30 dní pred vystúpením, je poskytovateľ povinný ponúknuť 
náhradný termín na vystúpenie, ale keď sa objednávateľ a poskytovateľ na 
náhradnom termíne nedohodnú, náhrada škody môže byť po dohode medzi 
jednotlivými stranami maximálne vo výške 100% z dohodnutej sumy.  

6. Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov tzv. vyššej moci (napr. prírodná 
katastrofa), za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá, neposkytujú si 
zmluvné strany žiadnu náhradu. 

 
 

Článok VIII. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že tento 
ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom 
podpísaní dostane jeden exemplár poskytovateľ a jeden exemplár objednávateľ. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len formou obojstranne odsúhlasených písomných 
dodatkov, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

5. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju uzavreli podľa 
slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Čate, dňa 26.07.2018 
 
 
 
 
 
 
.................................................                      ..................................................... 

    objednávateľ                poskytovateľ 


