
uzavretá podľa 

Z M L U V A 
o koncertnom predstavení umelca 

51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v zn. n. p.. 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ (usporiadateľ^: 

Mesto Želiezovce 
so sídlom: SNP 2, 937 01 Želiezovce 
štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Juhász, primátor mesta 
IČO: 00 307 696. 
D I Č : 2 0 2 1 0 2 3 7 5 2 
Bankové spojenie: Prima banka a.s., 
Číslo účtu: 7124767002/5600 
IBAN: SK 90 5600 0000 0071 2476 7002 

Dodávateľ: 

Osiris Pharma Trade, s.r.o. 
so sídlom: Južná trieda 66, 040 01 Košice 
v zastúpení: MVDr. Erika Ocsková, konateľ 
IČO: 46 058 532 
DIČ: SK2023221970 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice 1, v oddiely; Sro, č. vložky:27329/N 
Tel. č.; 0948 768 862 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzavreli túto zmluvu: 

I. 
Predmet a podmienky realizácie zmluvy 

1. Táto zmluva upravuje podmienky dodania umeleckého výkonu, ktorý objednávateľ 
objednáva od dodávateľa. 

2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa umelecký výkon: 
Názov podujatia; Mestské dni Želiezovce 10.-11.06.2017 
Názov programu; „Známe operetné šlágre - otvárací galakoncert" 

- koncertné vystúpenie umelcov Edit Vörös a Aladár Ocsko 
Dátum vystúpenia: 10.06.2017 (sobota) 
Hodina vystúpenia: 10:00 hod.-10:15 hod. a 11:40-12:55 hod. 

v v 

Miesto uskutočnenia programu; Štadión MšK Želiezovce 
Miesto uskutočnenia programu v nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď): 
Dom kultúry Želiezovce, Mierová 40, 937 01 Želiezovce 
Čas trvania programu: 30 min. 
Názov programu: „Odovzdanie mestských ocenení - koncert" 
Dátum vystúpenia: 11.06.2017 (nedeľa) 
Hodina vystúpenia: 11:00 hod.-10:30 hod. 

v 

Miesto uskutočnenia programu: Mestský úrad Želiezovce - sobášna sieň 
Čas trvania programou: 30 min. 



Názov programu: „Peter Cmorík - koncert" 
- koncertné vystúpenie umelca Petra Cmoríka 

Dátum vystúpenia: 11.06.2017 (nedeľa) 
Hodina vystúpenia: 19:30 hod. 
Miesto uskutočnenia programu: Park Želiezovce - veľké zastrešené javisko 
Miesto uskutočnenia programu v nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď): 
Dom kultúry Želiezovce, Mierová 40, 937 01 Želiezovce 
Začiatok technických skúšok: 19:00 hod. 

III. 
Cena a spôsob finančnej úhrady 

1. Za umelecký výkon v zmysle predmetu zmluvy na základe vzájomnej dohody v zmysle 
zákona 5. 18/1996 Z. z. o cenách v zn. n. p., prislúcha dodávateľovi honorár vo výške 
3 550,- EUR (slovom: tritisícpäťstopäťdesiat eur). Dodávateľ nie je platiteľom dane 
z pridanej hodnoty. 

2. Odmena je splatná po odvedení umeleckého výkonu v termíne splatnosti 12.06.2017 
a bude poukázaná na účet dodávateľa na základe daňového dokladu. 

IV. 
Ostatné dojednania 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne rešpektovať nasledujúce zmluvné podmienky: 

1. Dodávateľ sa zaväzuj e: 
- zabezpečí prepravu účinkujúcich a technického zariadenia na miesto podujatia, 
- podľa potrieb usporiadateľa poskytnúť propagačné materiály (plagáty a letáky) 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
- zabezpečiť šatne pre účinkujúcich a vedľajšie potrebné priestory a zariadenia 

(umýváme, WC) účelne zariadené a v čistom stave, 
- zabezpečiť vhodné technicko-organizačné podmienky umožňujúce prípravu 

a samotnú realizáciu umeleckého výkonu účinkujúcich umelcov na profesionálnej 
úrovni, 

- zabezpečiť podujatie z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a požiarnej bezpečnosti 
v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane usporiadateľskej a požiamo-
bezpečnostnej služby, 

- pri zanedbaní uvedených povinností, ktorých dôsledkom vznikne škoda na majetku, 
alebo ujma na zdraví členov dodávateľa, je objednávateľ povinný nahradiť 
vzniknutú škodu, 

- uhradiť poplatky súvisiace s koncertným predstavením voči SOZA. 
V prípade, že objednávateľ z rôznych príčin nenavrhne zrušenie tejto zmluvy skôr ako 
14 dní pred konaním predstavenia, dodávateľovi spôsobenú škodu zaplatí vo výške 
dohodnutej ceny. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v platnom znení a Občianskeho 
zákonníka. 



3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení 
dodávateľ a dva vyhotovenia objednávateľ. 

5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že s ním 
súhlasia, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, 
určite a vážne a že nebola uzavretá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, 
čo potvrdzujú svojim podpisom. 

V Košiciach, 29.05.2017 -Želiezovciach, 29.05.2017 


