
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpis 

 

uzatvorená medzi 

Objednávateľom / usporiadateľom: 

Obec Sečianky 

V zastúpení: PhDr. Jozef Deák, starosta obce 

Sečianky 89, 991 10, Slovenská republika 

IČO: 00648574 

DIČ: 2021173440 

a 

Dodávateľom / agentúrou: 

Szijártó Roland EV  

Sídlo: Nyírpalota út 10.2/13, 1156 Budapest, Maďarsko 

IČ: 67840308-1-42 

Číslo bankového účtu:10101470-86836200-01004008 (Budapest Bank) 

 

Čl.1. Predmet zmluvy 

Na základe zmluvy zabezpečí agentúra hudobnú produkciu „Cintányéros cudar világ”            

(2 speváci) . 

Mesto/Miesto: Kultúrny dom, Sečianky 200, 991 10. 

Termín: 21.10.2018 (nedeľa) o 15:00 hod. 

Dohodnutá dĺžka trvania hudobnej produkcie: 60 minút. 

 

Čl.2. Podmienky zmluvy 

1. Usporiadateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky dostupné opatrenia smerujúce k úspešnej 

realizácii vystúpenia. 

2. Kontakté osoby s údajmi zo strany  

- usporiadateľa: PhDr. Jozef Deák, +421/474888118, ocusecianky@gmail.com 

- agentúry: Boglárka Szijártóné Pohly, +3630/981 81 22, european.operett@gmail.com 

 



Čl.3. Platobné podmienky 

1. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť za hudobný výkon účinkujúcej osobe honorár vo výške 

139 500,- HUF alebo 450 €, ktorý bude uhradený v hotovosti po ukončení koncertu. Cena je 

dohodnutá vrátane dopravy.  

2. Umelcovi vznikne nárok na zaplatenie honoráru za vystúpenie aj v tom prípade, ak sa v 

dohodnutý čas dostaví na miesto vystúpenia, bude pripravený na vystúpenie, avšak vystúpenie 

sa neuskutoční z dôvodov zrušenia podujatia alebo zrušenia vystúpenia usporiadateľom na 

pokyn organizátora podujatia, okrem prípadu zásahu vyššej moci napr. živelnej pohromy , 

občianskych nepokojov a pod.  

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany usporiadateľa sa tento zaväzuje uhradiť z 

dohodnutej ceny koncertu: 

• v prípade odstúpenia od zmluvy 45 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej 

produkcie 50% z dohodnutého honoráru 

• v prípade odstúpenia od zmluvy pred uskutočnenia hudobnej produkcie 100% z 

dohodnutého honoráru. 

 

Čl.4. Technické a organizačné podmienky 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť: 

1. Zodpovedného pracovníka na okamžité riešenie prípadných problémov. 

2. Osvetlenie javiska, ako aj vykladacieho a nakladacieho priestoru v čase vykladania a 

nakladania aparatúry. 

3. Vyhovujúcu zvukovú a svetelnú aparatúru a to na náklady usporiadateľa. 

 

Čl.5. Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlásili, že táto zmluva bola napísaná 

podľa ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

jednom a nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

Budapešť, dňa 11.9.2018    V Sečiankach 11.9.2018 

 

 

..………………………….….         ……………….………………. 

      Agentúra        Usporiadateľ  

 


