
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 

(uzatvorená podľa §269 zákona č.513/1991 Z.z.v znení neskorších predpisov a autorského 
zákona z.č.618/2003 v znení neskorších predpisov) 

 

OBJEDNÁVATEĽ :   Obec Holiša 

So sídlom:  Holiša č. 61, 985 57  Holiša 

IČO,DIČ:  00316105,  2021115074 

Zastúpený:  Karolom Ferenczom,Bc. 

Tel.kontakt, e-mail: 047-4394222, info@ocuholisa.sk 

 

ÚČINKUJÚCI:  Július KALČO 

Adresa:  Tichá 1689/7, 986 01  Fiľakovo 

Rodné číslo:  550830/6749 

Číslo OP:  HC 686 810 

 

Predmet zmluvy : 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť ozvučovaciu a svetelnú aparatúru 
s dostatočným výkonom počas hudobného a tanečného vystúpenia tak, aby účinkujúci 
mohli vykonávať svoju činnosť kvalitne a v časovom limite na podujatí „Deň obce 
Holiša“ 2019 dňa 07.09.2019 ktorého organizátorom je obec Holiša. 
 

2. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia hudobnej skupiny PÓKER pod 
vedením Júliusa Kalča na podujatí „Deň obce Holiša“ 2019 v dĺžke cca 90 minút . 

Podmienky zmluvy: 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
- dodržať všetky podmienky stanovené touto zmluvou 
- poskytnúť účinkujúcim honorár a občerstvenie 
- prípadnú zmenu termínu oznámiť najmenej 2 dni vopred 
- v prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť vhodné podmienky na vystúpenie, 

2. Účinkujúci sa zaväzuje: 
-uskutočniť svoju činnosť za podmienok stanovených v tejto zmluve 
- poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného 
priebehu účinkovania. 



3. Ďalšie podmienky zmluvy: 
-objednávateľ má právo použiť obrazové ako aj zvukové záznamy diela celého 
podujatia dňa 07.09.2019 názvom Deň obce Holiša  pre dokumentácie činnosti alebo 
propagácie iba súhlasom účinkujúceho , 
-účinkujúci v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasí 
o použití ako aj o  zverejnení obrazových ako aj zvukových záznamov z podujatia. 

 

Odmena: 

Zmluvné strany sa dohodli na cene v celkovej výške 650,00€(šesťstopäťdesiat eur). Táto suma 
je odmena za ozvučenie s osvetlením pódia počas podujatia a vystúpenie hudobnej skupiny 
PÓKER , ktorá  bude vyplatená priamo na mieste  v hotovosti alebo do konca mesiaca 
september 2019. Príjem si daňovník zdaňuje sám. Zmluva o uskutočnení vystúpenia slúži ako 
daňový doklad. 

 

Záverečné ustanovenia: 

Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, všetky prípadné 
zmeny sa uskutočnia len v písomnej forme po vzájomnej dohode obidvoch strán. 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony a v zmysle zákona č.18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasia so spracovaním svojich údajov poskytnutých v tejto 
zmluve. 

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá účinkujúci a dva 
objednávateľ. 

 

V Holiši, 05.09.2019 

 

 

 

 

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

objednávateľ-Obec Holiša    účinkujúci  


