
ev. č. objedn ávatel'a,.}.b'zo' 
'

Zmluva o veľejnej pľodukcii

ktoru uzatvorili v zmysle ustanovenia $ 51 zákonač.40lL964 Zb. občiansky zákonník
v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník")

čunok l.
Zmluvné stľany

Objednávatel':
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:
(ďalej len,,obj ednávateľ")

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7,g27 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s .

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Poskytovatel':
Máľio KotlarMeno a priezvisko:

Trvalý pobyt:
Dátum naľodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len,,poskytovateľ'o)

iobjeänávatel' a poskytovateľ spoločne ďalej aj ako ,,zĺnluvné strany")

čHnok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zrrrluvy o verejnej, produkcii (ďalej len ,,zmluvď') je zabezpečenie

vystupenia cimbalovej hudby KOTLAROVCI poskytovateľom na kultuľno-spoločenskom
podujatí Kulturne leto 202|._ 

Miesto výkonu: nádvorie Renesančného kaštieľa v Šali, P. Prízmaň a l,927 01 Šaľa
Termín: 23.7.202I
Čas: od 19:00 hod. do 20:00 hod.
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článok III.
Odmena

l) odmena za zabezpecenie a uskutočnenie vystúpenia cimbalovej hudby KOTLAROVCI na

otvorení Kultúmeho |eta 2O2l poskytovateľom podl'a tejto zmlurry sa určila na zák|ade

vzájomnej dohody avsúlade sustanovením $ 3 zákonač,. |811996Z.z. o cenách, vzneni
nesĹoľšícĹ pľedpisov, vyhlášky MF SR č,.8711996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.

1811996 Z. z''o cenách v zneni neskorších predpisov vo výške 320,- Eur (slovom:

tristodvadsať euľ), vrátane nákladov na dopravu. Predmetná cena je konečná a nemenná.

odmena bude vyplatená po riadnom ukončení pľedmetu tejto zmluvy prevodom na

bankový účet poskytovateľa.

2) Zm|uvĺé strany sa v zmysle $ 43 ods. 14 zákonač.59512003 Z. z' o dani z príjmov v

zneni neskorších predpisov (ďalej |en ,,Zákon o dani z príjmov") dohodli na tom, Že z

odmeny podl'a tejio zmluvy mesto Šaľa nevybeľie daň. Týmto sa poskytovateľ zaväzuje

riadne ryiporiadať odmenu podl'a tejto zmluvy v zmysle Zákona o dani z príjmov.

článok IV.
Práva a povinnosti poskytovatel'a

1) Poskytovatel' je povinný poskytnút'dohodnuté plnenie riadne a včas. Zanadne poskytnuté' 
plnenie .u pouázuie plnenie v dohodnutom Žánn a v kvalite obvyklej pre príleŽitost'

výkonu. Za vč,asné sá povaŽuje poskytnutie plnenia v dohodnutom čase a dohodnutej

dizke trvania.

z) Pokiaľ sa podujatie neuskut očni zdôvodov na stľane poskytovateľa v mieste, teľmíne

a čase konania iodujatia, tento uhľadí objednávateľovi všetky vzniknuté náklady, vrátane

zmluvnej pokuiy uó qist. 5OoÁ zdohodnutej odmeny. Tým nie je dotknutý nárok na

náhľadu škody.

3) V prípade qýskytu vyššej moci, kedy nie je poskytnutie plnenia zmluvy moŽné od' 
port ytorrateŕa spľavoátiuó poŽadovat', je moŽné od nej odstúpit'' Poskýovateľ je povinný

uved ené skutočno st l' pr eukázateľne a bezodkl adne dol oŽiť obj ednávateľovi.

4) Poskytovateľ je povinný odviesť dať. zpríjmu podl'a platných právnych predpisov.

Čtánoľ v.
Práva a povinnosti objednávatel'a

1) objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovatel'ovi pri výkone potrebnú súčinnosť

technickéh o a or ganizačného chaľakteru.

2) Súčinnosťou technického charakteru sa rozumie poskytnutie ozvučenia, svetelnej techniky

a sluŽieb kvalifikovaného technika.

3) Súčinnosťou organizačného charakteru sa rozumie organizácia verejneho ýkonu, najmä

informačná kampaň v obvyklom rozsahu a predstihu 14 dní pľed konaním verejného

výkonu.
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4) objednávatel' má právo odstúpit'od zrnluvy v prípade:
a) neposkytnutia potrebnej súčinnosti poskytovatel'om,
b) vyŠšej moci, ktorázabráni riadnemu výkonu diela.

5) Zamestnancorn objednávatel'a poveľeným vo veci dohodn utia podrnienok a zabezpečenia
pľedrnetu tejto zmluvy je p. Mar1ina Žitňáková, rnobil: +421 902 233 363, e-rnail
zitnako sk.

Clánok VI.
okolnosti vylučujúce zodpoveĺlnost' (vyššia moc)

1) Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody' ktoľé vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu
okolností vylučujúcich zodpovednost' (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa
povaŽuje prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Stľany á b.ĺ''i jej v sp1není
povinnosti, ak nemoŽno rozumne predpokladat', Že by povirrná strana túto prekíŽĹu alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala a d'alej, že by v čase podpísania tejto zrniur.ry túto prekáŽku
mohla pľedvídat'. Za okolnosti vylučujúce zodpovednost] sa povaŽujú najmä nepredvídatel'né
príľodné katastrofy, záplava, zenretrasenie' Zosuvy pôdy, vojna, poŽiai, výbuch, teroristický útok
a štrajk, výnirnočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia ale áj nariadénia týkajúc" .u oóhruny
života a zdravia pri pandémii ochorenia COVID- 19.

2) KaŽdá zo zmluvných strán je povinná informovat' telefonicky alebo elektronicky a následne
písonrnou fonnou bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich
zodpovednost'tejto znrluvnej Strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania taŕýchto
okolností. Zm|uvná Strana, odvolávajúca sa na okolnoiti vylu3ujúcé zodpoveďnost',
je povinná poskytnút'druhej zmluvnej strane moŽnost'preveriť existenciu Jôvodov vylučujúcich
zodpovednost'.

3) Zm|uvná strana postihnutá vyššou mocou sa zavázuje vyvinút' primerané úsilie na odstránenie
okolností vylučujúcich zodpovednost', aby bolo moŽné obnovit'_plnenie pľedmetu tejto zmluvy
a na druhej zmluvnej Strane písomne oznámit' zánik okolností vylučujúciclr zodpovednost'.

Čhnok VII.
Záverečné ustanovenia

l ) Zmluvne stľany sa dohodli na tom, že otganizácia a vstup verejnosti na podujatie sa riadi
podl'a aktuálne platných uznesení Vlády SR súvisiacich s ochranou 

^života 
a zdravia

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID- l9.

2) Neposkytnutítn plnenia v dohodnutom čase a ľozsahu sa zmluva od počiatku ruŠí. Nárok
na zmluvnú pokutu a náhradu škody týrn nie je dotknutý

3) Pre zmluvné stľany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvnestrany sa
dohodli' že pokial'niektoré vďahy za|ožené touto zmluvou alebo sňou súvisiace nie sú
výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadit' občianskym zákonníkom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

4) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú všetky
prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešit' prednostne mimosúdnou cestou, a to
rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyrieŠia vzájornné spory
mirnosúdnou cestou, sú oprávnene riešit' spoľ súdom, pričotn v prípade súdňeho 

'poiu ;e
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daná príslušnost' slovenskeho súdu podl'a pravidiel stanovených v príslušných právnych
pľedpisoch Slovenskej republiky'

5) Zmlwa je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktoých objednávateľ
dostane dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch zrnluvných stľán'

6) Dodatky k tejto zmluve musia byt' ,, písomnej forme so súhlasom zmluvných stľán

a podpísané oprávneným zástupcom obidvoch zmluvných stľán.

7) Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas objednávatel'ovi na spracovanie
svojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. l8l2018 Z. z.

o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov' V ľozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe ľiadnu
identifikáciu poskytovatel'a na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas tľvania tejto zmluvy'
najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na zák|ade tejto

zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

8) Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenýrni zástupcarni obidvoch
zmluvných stľán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom
sídle mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o slobode
informácií) v zneni neskorších predpisov v spojenĺ s $ 47a zákona č. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskoľších predpisov.

9) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého znenia zmluvy, vrátane so zverejnením
a sprístupnenírn ich osobných údajov v rozsahu mena a priezviska.

l0) Zmluvné strany vyhlasujú, Že lch spôsobilost' a vol'nost' uzatvoriť túto zmluw, ako aj

spôsobilost' k súvisiacirn právnym úkonom nie je Žiadnym spôsobom obmedzená, alebo
vylúčená a zároveň, r,yhlasujú, Že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, prejav ich vôle
je uľčitý a váŽny, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne neýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Šali dňa ?ť,6,?ei'l.. V Šali dť,^ ../.1.. f..',i..Ĺ|!,..l...

Za poskytovatel'a:

/

Za objednävateľa:

i.,..

1

Mário K
ĺ

otl.á
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