
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia 

uzatvorená v zmysle  ustanovenia §269 ods. 2 Obchodného zákonníka,  z.č.513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a Autorského zákona, z. č. 185/2015 Z.z.,v z.n.p. 

 

 

Správa kultúrnych a športových zariadení  

mesta Trnava 

Hlavná 17 

917 01  Trnava 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

IČO: 00598135   DIČ: 2021190963 

IČ DPH: SK2021190963 
a 

obchodné meno: HeDart s.r.o. 

sídlo: Muškátová 20, 900 21 Svätý Jur 

IČO: 50 036 866 

IČ DPH: SK2120151330 

Bankové spojenie: 

IBAN:  

spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 124327/B 

konajúca prostredníctvom: Mgr. art. Daniel Heriban, konateľ 

Telefonický kontakt: +421 907 367 783 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

sa dohodli nasledovne: 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy je usporiadanie koncertného vystúpenia zo strany Dodávateľa: 

a) Názov koncertného vystúpenia: „Dano Heriban - Čosi úsmevné“; 

b) Termín koncertného vystúpenia: 24. 10. 2018   

c) Miesto koncertného vystúpenia: podujatie Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava  

d) Časový harmonogram koncertného vystúpenia: od 17:00 do 18:00 

e) Dĺžka koncertného vystúpenia: 60 minút; 

f) Doprava: individuálna; 

g) Technické požiadavky na koncertné vystúpenie: uvedené v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy; 

h) Ďalšie požiadavky: šatňa, občerstvenie. 

Článok 2 

Cena a platobné podmienky 

2.1 Odmena za koncertné vystúpenie špecifikované v Čl. 1  tejto Zmluvy sa určila na základe 

vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške 1 250 € bez DPH (slovom: tisícdvestopäťdesiat eur) 

+ 20% DPH,  t.j. spolu 1 500 € s DPH (slovom: tisícpäťsto eur). 

 

2.2 Podkladom na výplatu odmeny bude faktúra vystavená dodávateľom. Objednávateľ uhradí 

dohodnutú odmenu na účet dodávateľa do 3 dní po obdržaní faktúry.  

 

 

 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Heriban&MENO=Daniel&SID=0&T=f0&R=0


Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Dodávateľ  

3.1.1 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje k zrealizovaniu koncertného vystúpenia, svoju 

produkciu zrealizuje  riadne a včas, v požadovanej kvalite, termíne, a dohodnutom rozsahu 

3.1.2 Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodov vyššej moci  (ochorenie, úraz a pod.), ktoré  

sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. 

 

3.2 Objednávateľ 

3.2.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z nepredvídaných dôvodov  stojacich mimo jeho 

dosahu. Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť dodávateľovi osobne alebo telefonicky. 

3.2.2 Objednávateľ  sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť zvukového technika a zvukovej aparatúry 

tak, aby boli splnené technické požiadavky vystúpenia definované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.   

3.2.3 Objednávateľ zabezpečí  zvukovú skúšku minimálne 30 minút pred koncertným vystúpením. 

3.2.4 Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ prostredníctvom tohto koncertného vystúpenia 

nevyjadruje verejnú podporu žiadnemu politickému subjektu, či kandidátovi vo voľbách.  

3.2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že fotografie Dodávateľa, jeho podobizeň, portrét, alebo akékoľvek 

vizuálne či audiovizuálne dielo, ktorého je Dodávateľ autorom, nepoužije ako súčasť 

akejkoľvek politickej kampane. 

3.2.6 Objednávateľ je povinný zaslať Dodávateľovi na schválenie všetky grafické návrhy určené na 

propagáciu koncertného vystúpenia najmenej dva dni pred ich plánovaným zverejnením.  

3.2.7 Ak Objednávateľ z dôvodu vyššej moci  odstúpi od zmluvy 24 hodín pred koncertným 

vystúpením, nevznikne ani jednej zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých nákladov 

alebo škôd. 

3.2.8 Objednávateľ je povinný nahlásiť podujatie SOZA a uhradiť licenčné poplatky SOZA. 

 

Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

 

4.1 Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

4.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostanú 

zmluvné strany po jednom rovnopise 

4.4 Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch zmluvných strán, 

ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

4.5 Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomne formou dodatku, po   

predchádzajúcom súhlase oboch Zmluvných strán. 

4.6 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú neplatné, uvedené nespôsobuje neplatnosť 

celej Zmluvy, ale iba konkrétnych dotknutých ustanovení.  

 

V Bratislave, dňa  26.9. 2018 

    

Za Objednávateľa:                                                              Za dodávateľa : 

 

 

 

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



Príloha č. 1 – technické požiadavky na koncertné vystúpenie „Dano Heriban – Čosi úsmevné“ 

(input list + stage plan) 

 

 

a) Zoznam vstupov pre hudobné nástroje („input list“) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Plán rozmiestnenia hudobných nástrojov na pódiu („stage plan“): 

 
 


