
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ  KONCERTOV A VYSTÚPENÍ UMELCOV 

ktorá sa uzavrela medzi  

 

 

sprostredkovateľom:  Authentica – Kultúra bez hraníc 

 

v zastúpení:                  PhDr. Pavel Domonkos 

so sídlom:                     Nový Rad 238/15, 929 01 Veľké Dvorníky 

IČO:                           42287553 

DIČ:                           2023394714 

a 

 

organizátorom:    Obec Vlčany         

v zastúpení:           János Restár, starosta obce         

so sídlom:       Vlčany, Hlavná č. 944, 925 84 Vlčany       

IČO:                        0306312                 

DIČ:       2021024082                      

 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri 

realizácii hudobného vystúpenia na podujatí v rámci programu: Vlčiansky jesenný jarmok. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vystúpenia 

hudobnej skupiny Magna Cum Laude – za nasledovných podmienok: 

 

 miesto vystúpenia: Vlčany, parc.č. 69/1 

 dátum vystúpenia: 10.09.2022 

 čas vystúpenia: 21:00 hod.- 22:30 hod/ podľa vzájomnej dohody 

 rozsah a forma vystúpenia: cca 1,5 h live vystúpenie 

 

 

 

 

II. Platobné podmienky 

 

1. Cena objednanej koncertu je 9000,- Eur. (deväťtisíc - EUR). Zmluvné strany sa dohodli, že 

odmenu Objednávateľ uhradí bankovým prevodom Sprostredkovateľovi oproti 

Sprostredkovateľom vystavenej faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového 

dokladu inak nebude uhradená. 

 

 



 

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 4000-EUR, a to na základe zálohovej 

faktúry vystavenej zhotoviteľom, pričom splatnosť predmetnej faktúry bude 10 dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. Dátum vystavenia  zálohovej faktúry: 15.08.2022. Dátum 

splatnosti zálohovej faktúry: 25.08.2022 

 

 

III. Záväzky objednávateľa 

 

    

1. Objednávateľ  zabezpečí ozvučenie a osvetlenie podujatia podľa požiadaviek poskytovateľa, 

hodný priestor pre vystúpenie, backstage s malým občerstvením a pitným režimom pre 

účinkujúcich. 

 

2. Objednávateľ  zabezpečí pre štáb 2 útulne zariadenú šatňu s vešiakmi,  stolom,  stoličkami. 

Šatňa  má byť zamykateľná, alebo strážená. 

 

3. Zvukový, filmový, alebo videozáznam z programu je prísne zakázané a je  možné pripraviť 

iba s predbežným písomným súhlasom zástupcu umelca. 

 

4. Usporiadateľ zabezpečí na vlastné náklady propagáciu vystúpenia podľa svojich                

možností (v lokálnej TV, rádiách, vývesnými pútačmi na verejných miestach, výlepom 

plagátov min. 20 dní pred vystúpením).  

 

 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej a keďže je v súlade s ich slobodne 

a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju podpisujú ktoré to dokladujú svojimi podpismi. 

Vystúpenie možno odvolať iba z vážnych objektívnych dôvodov: (živelná pohroma, úmrtie umelca, 

dopravná nehoda). 

 

 

 

Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa  

 

 

 

 ------------------------------------------                                          ------------------------------------------  

 Authentica – Kultúra bez hraníc                János Restár, starosta obce 

 

 


