Zmluva o zabezpečení koncertu
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
Objednávateľ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
sídlo:
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
IČO:
42299268
DIČ:
2023528463
DPH:
nie je platiteľom DPH
zapísaný v:
registri oblastných organizácii Ministerstva Dopravy
konajúca prostredníctvom:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe poverenia predstavenstva.
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., SK18 7500 0000 0040 1614 8825
(ďalej aj „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Rodné číslo:
Bankové spojenie:

Ľubica Dzúriková
Ľudmily Podjavorinskej 13, Zvolen 96001
886005/8592
Slovenská sporiteľňa, a. s., SK9209000000000403155082

(ďalej aj „dodávateľ“)
(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení koncertu
na podujatí Kráľovská svadba, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2020 od 10.00 hod. do 19.00 hod. na
Pustom hrade vo Zvolene (ďalej len „koncert“).

Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
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1. Dodávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť vystúpenie hudobnej skupiny Flauthentic renaissance (ďalej len „skupina“)
v hudobných blokoch na rôznych stanoviskách,
b) poskytnúť bezodplatne podľa potreby grafické podklady, promo fotky, texty a pod.,
2. Objednávateľ za zaväzuje:
a) zabezpečiť propagáciu koncertu,
b) sprístupniť dodávateľovi priestory v dostatočnom časovom predstihu na prípravu koncertu,
c) zaplatiť dodávateľovi odmenu podľa čl. III tejto zmluvy.
Čl. III
Odmena
1. Objednávateľ za zaväzuje za činnosti podľa čl. II ods. 1 zmluvy zaplatiť dodávateľovi
odmenu vo výške 65 EUR (slovom: šesťdesiatpäť eur) ktorá bude vyplatená dodávateľovi
na účet IBAN: SK40 0900 0000 0051 1587 1239 najneskôr do 30. septembra 2020.
2. Odmena podľa ods. 1 tohto článku zahŕňa honoráre umelcov skupiny a dopravné náklady.
3.

Táto odmena je konečná a dodávateľ si objednávateľa nebude nárokovať žiadne ďalšie
plnenia.
Čl. IV
Osobitné ustanovenia

1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať súčinnosť a informovať
sa o okolnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy.
2.
Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu jej z tejto zmluvy, je
povinná druhej zmluvnej strane nahradiť spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy môžu byť vykonané iba písomným dodatkom
podpísaným oboma zmluvnými stranami.

2. Otázky osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a
Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.
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V Banskej Bystrici dňa 4.9.2020
Za objednávateľa :

______________________________
Ing. Jiří Pěč, PhD.

Za dodávateľa:
_______________________________
Ľubica Dzúriková
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DOHODA O NEZDAŇOVANÍ AUTORSKÝCH ODMIEN
uzatvorená v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
medzi

Meno a priezvisko:
Adresa:
Rodné číslo:

Ľubica Dzúriková
Ľudmily Podjavorinskej 13 Zvolen 96001
886005/8592

(ďalej len „autor“)

a
Platiteľ:
Sídlo:
IČO:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
42299268

Menom ktorej koná: Ing. Jiří Pěč, PhD.

V zmysle zákona č. 253/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov uzatvára autor túto dohodu so združením
o neuplatňovaní dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. autor bude tieto príjmy zdaňovať sám
prostredníctvom daňového priznania.

V Banskej Bystrici dňa 4.9.2020

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

..................................................................
platiteľ

umelec
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