
       č.j.:  1213/2022/OK 

 

 

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ HUDOBNÉHO VYSTÚPENIA  

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 
  

1/ Objednávateľ:  Mesto Nitra 
zastúpené primátorom mesta Marekom Hattasom 

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

IČO:      308307 

DIČ:     2021102853 

IČ DPH:    SK2021102853 

 

a 

 

2/ Dodávateľ:  Ateliér W, občianske združenie 

   zastúpené Janou Šillerovou, predsedkyňou 

Adresa:  Chalupkova 358/6, 949 01 Nitra 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

IBAN:   SK92 8330 0000 0020 0123 0560 

IČO:   50774697 

DIČ:   2120508170 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava záväzkov zmluvných strán súvisiacich so 

zabezpečením hudobného vystúpenia s názvom A ako Amálka, P ako Pesnička, ktoré sa 

uskutoční dňa 5. júla 2022 na pešej zóne v Nitre (pódium pred TIC) v rámci podujatia Nitra, 

milá Nitra 2022 so začiatkom o 15:30 hod.. 

 

Článok II. 

Záväzky dodávateľa 

1.      Dodávateľ sa zaväzuje: 

 

- zabezpečiť dramaturgiu vystúpenia; 

- zabezpečiť na vlastné náklady dopravu účinkujúcich; 

- bez meškania oznámiť objednávateľovi vážne prekážky, ktoré mu bránia v plnení 

povinností podľa tejto zmluvy; 

- zabezpečiť kompletné a bezchybné nástrojové vybavenie účinkujúcich; 

- dodržať dohodnutý repertoár a dĺžku vystúpenia; 

- dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou vystúpenia; 

- vhodným spôsobom prezentovať Mesto Nitra ako organizátora podujatia; 

- dodávateľ súhlasí s vytvorením fotografií z vystúpenia, ich použitia na webovom sídle 

objednávateľa a tento súhlas udeľuje bezplatne. 

2. Dodávateľ je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane 

zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku a požiarnej ochrany. Ďalej je povinný 

zachovávať poriadok počas priebehu vystúpenia, dodržiavať príslušné autorsko-



právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy 

a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. 

3. Dodávateľ je povinný dodržiavať aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Nitre a nariadenia Vlády SR. 

 

 

Článok III. 

Záväzky objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

 

-     vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu; 

- poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre riadnu realizáciu vystúpenia; 

- zabezpečiť pódium so zastrešením, najmenej však 6x5m; 

- zabezpečiť osvetlenie podujatia;  

- zabezpečiť ozvučenie vystúpenia; 

-  zabezpečiť bezpečnostnú službu a dodržať bezpečnostné opatrenia, ktoré smerujú 

k bezpečnosti účinkujúcich v zákulisí i na javisku; 

-  zabezpečiť šatňu; 

- zabezpečiť pomocníkov na vyloženie pódiovej aparatúry a jej presun na pódium 

a z neho; po skončení koncertu na naloženie aparatúry; 

-  zabezpečiť zmluvy s licenčnými spoločnosťami (SOZA, LITA) a uhradiť poplatky 

týmto spoločnostiam; 

-  zabezpečiť propagáciu v meste Nitra formou uverejnenia informácií na webovej 

stránke mesta www.nitra.sk a Turistického informačného centra www.nitra.eu; 

- zabezpečiť spoluprácu s mestskou políciou; 

- zaplatiť odber energií; 

- zabezpečiť službu zodpovedného zamestnanca odboru kultúry MsÚ, požiarnej hliadky 

a asistenčnej zdravotnej služby; 

- dodržiavať aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre 

a nariadenia Vlády SR. 

 

  

Článok IV. 

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany dohodli cenu za zabezpečenie vystúpenia v zmysle Čl. I. tejto zmluvy 

vo výške 300,-€ (slovom: tristo eur) vrátane dopravy a DPH. 

2. Ak dodávateľ poruší vlastnou vinou záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený krátiť výšku ceny plnenia v rozsahu zodpovedajúcom miere, 

závažnosti a dôsledkom porušenia jednotlivých záväzkov.  

3. Objednávateľ vyplatí dodávateľovi čiastku uvedenú v bode 1. tohto článku 

bezhotovostným platobným prevodom na účet IBAN SK92 8330 0000 0020 0123 

0560 najneskôr do 7 dní po uskutočnení podujatia. 

 

 

Článok V. 

Ostatné ustanovenia 

1. Dodávateľ je povinný dostaviť sa na miesto realizácie hudobnej produkcie minimálne 

1 hodinu pred začiatkom vystúpenia a zabezpečiť najvyššiu možnú umeleckú kvalitu 

hudobnej produkcie.  

2. Ak objednávateľ nemôže uskutočniť hudobné vystúpenie v objekte a čase podľa tejto 

zmluvy z akýchkoľvek príčin, dodávateľ súhlasí s tým, aby sa hudobné vystúpenie 



uskutočnilo toho istého dňa v náhradných priestoroch určených objednávateľom za 

predpokladu dodržania všetkých podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

 

 

Článok VI. 

Ukončenie zmluvy  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uskutočnením hudobného vystúpenia môže byť 

zmluva ukončená nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 

b) odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy v prípade pôsobenia 

vyššej moci (živelné pohromy, katastrofy, vojnové stavy, choroby, úrazy, 

úmrtie v rodine, ktoré budú hodnoverne preukázané objednávateľovi a ktoré 

objektívne neumožňujú realizáciu hudobného vystúpenia vôbec alebo bez 

podstatného zníženia kvality hudobného vystúpenia a pod.). Za dôvod 

odstúpenia od zmluvy nemožno považovať malý záujem. 

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Pre doručovanie je možné použiť prostriedky poštovej služby, resp. osobné 

doručenie a v prípade naliehavej situácie aj prostriedky elektronickej pošty, 

telefonickej služby a sms správy. Oznámenie o odstúpení sa považuje za doručené 

okamihom, keď druhá strana nadobudla možnosť sa s odstúpením oboznámiť.  

 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak z dôvodu vyššej moci (Čl. VI písm. b)  - 

katastrofy, živelné pohromy, vojnové stavy, úrazy, choroby a pod.), ktorákoľvek zo 

strán odstúpi od tejto zmluvy, nevzniká tým žiadnej zo zmluvných strán nárok na 

náhradu takto vzniknutých nákladov alebo škôd ani nárok na akékoľvek zmluvné 

sankcie. 

2. V prípade, ak dodávateľ nezabezpečí pre objednávateľa hudobné vystúpenie v zmysle 

Čl. I tejto zmluvy, hoci sa na strane dodávateľa nevyskytne žiadna z okolností, ktorá 

ho v zmysle tejto zmluvy oprávňuje nevykonať dohodnuté plnenie a od zmluvy 

odstúpiť, zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny 

plnenia. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že cenu plnenia zahrnie do svojho priznania k dani z príjmu. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po súhlase oboch 

zmluvných strán.  

3. Dodávateľ dáva objednávateľovi súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie osobných 

údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie 

evidencie a na jej zverejnenie v zmysle Čl. VIII. bodu 5. tejto zmluvy. Súhlas sa 

poskytuje na dobu neurčitú.     

4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení  

a) mesto zverejní na Centrálnom registri zmlúv, alebo  



b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej  

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom 

vestníku. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 

na §  47  a ods.1 Občianskeho zákonníka).  

6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.              

Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.  

7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 

dodávateľ. 

8. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom túto zmluvu podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Nitre, dňa .....................    V Nitre, dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Marek Hattas      Jana Šillerová  

primátor mesta Nitry                              dodávateľ  

 


