
Zmluva o účinkovaní 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  Obec Ľubietová, zastúpená Ing. Pavlom Zajacom, starostom obce  

Adresa:   Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová 

 IČO:    00313564 

DIČ:    2021121289  

IBAN:   SK65 5600 0000 0012 2655 8001 

 

a  

 

Účinkujúci:   Los Babraccos 

Meno a priezvisko: Martin Libič 

Adresa:   

Narodený:     

OP:        

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie hudobného vystúpenia na akcii – Michalský 

jarmok 2022, ktorý sa uskutoční 24.09.2022 v Ľubietovej. 

2. Termín vystúpenia: 24.09.2022  

 

Článok II. 

Odmena 

1. Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo 

výške 200,- € /dvesto eur/, vrátane všetkých nákladov.  

2. Odmena bude vyplatená v hotovosti. 

3. Podkladom pre vyplatenie odmeny je táto Zmluva. 

4. Za daňové náležitosti vyplývajúce z tejto zmluvy zodpovedá účinkujúci. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Účinkujúci sa dostavia na vystúpenie včas a umelecký výkon predvedú svedomite v 

celom rozsahu dohodnutom s organizátorom.  



2. Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť len z dôvodu vyššej moci /ochorenie, úraz a 

pod./, ktoré sa zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi a organizátorovi. 

3. Účinkujúci sa zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a 

realizáciou, dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje účinkujúcim včas oznámiť všetky informácie a pokyny 

súvisiace s výkonom a bezpečnostnými pokynmi.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje za podaný výkon uhradiť dohodnutú odmenu riadne. 

 

Článok IV. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak sa účinkujúci riadne nepripravuje alebo ak 

výkon riadne a včas nepodá bez vážnych dôvodov. 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak z dôvodu vyššej moci nemôže dielo 

realizovať.  

3. Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ nevytvorí dostatočné 

podmienky podľa požiadaviek pre riadne podanie výkonu. 

Článok V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

1. Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom 

podpísaní dostanú zmluvné strany jeden rovnopis účinkujúci a druhý rovnopis 

objednávateľ. 

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. 

 

 

V Ľubietovej, dňa 23.09.2022 

 

 

 

 

 

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

        Objednávateľ      Účinkujúci 


