
ZMLUVA 

o odohraní umeleckého predstavenia 
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 

 

 

Názov organizácie: Poddukelský umelecký ľudový súbor 

V zastúpení:  Mgr.Juraj Švantner, riaditeľ 

Adresa:  Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

IČO:   42080649 

DIČ:   2022504594 

IBAN                          SK 54 8180 0000 0070 0051 9373 

Bankové spojenie: 7000519373/8180 Štátna pokladnica 

(ďalej len „PUĽS“) 

 

a 

 

Názov organizácie: Obec Jakubany 

Zastúpená:  JUDr. Jozef Mačuga 

Adresa:  Jakubany 555, 065 12 Jakubany 

IČO:   00329924 

DIČ:   2020698559 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

PUĽS sa zaväzuje, že: 

 

 zabezpečí odohranie umeleckého programu v termíne od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 

 zabezpečí včasnú prepravu účinkujúcich a rekvizít na vlastné náklady 

 zrealizuje kompletné predstavenie v zodpovednej kvalite a rozsahu 

 zabezpečí ozvučenie svojho predstavenia 

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že: 

 

 zabezpečí divácku účasť na podujatí PUĽS a pripraví celkovú organizáciu a propagáciu 

 v prípade uskutočnenia uvedeného podujatia vo vlastnej réžii bude spolupracovať s PUĽS-om 

pri zabezpečení propagácie (vylepenia plagátov, oznam v miestnom rozhlase) 

 zabezpečí pre podujatie PUĽS vyhovujúce miestnosti (javisko, sálu, šatne), v zimnom období 

dostatočne vykúrené (najmenej + 18°C), alebo priestranstvá v prírode (amfiteáter)  

 zabezpečí technické podmienky pre bezpečnú a zdravotne neškodnú prácu najmenej 3 hodiny 

pred začiatkom podujatia: 

a) čisté javisko s rozmermi 10 x 8 m (alebo pódium s drevenou podlahou, ktorého popis dá 

zástupca PUĽS pri podpisovaní tejto zmluvy)  

b) priestorné šatne pre 40 účinkujúcich, s teplou vodou, s dostatočným počtom stoličiek 

(min. 35) a 4x stôl 

  c) k predstaveniu v prírode prívod elektrického prúdu (najmenej 15 m od pódia)  

  d) objednávateľ zodpovedá za prevádzkyschopnosť prívodu prúdu a zabezpečí, aby pri 

 skúške a počas predstavenia bol stále k dispozícii elektrikár a oponár. 

 

 v prípade pracovného úrazu počas skúšky alebo podujatia PUĽS, spôsobeného nedodržaním 

predpisov o ochrane bezpečnosti práce zo strany objednávateľa, uhradiť PUĽS vzniknutú škodu 

v plnom rozsahu 



 

II. Finančné vyrovnanie 

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že za odohrané predmetné predstavenie uhradí sumu vo výške    1.700€ 

slovom  tisícsedemsto eur 

      III. Majetkové sankcie 

 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnene od 

tejto zmluvy odstúpiť. 

 

2. Ak predmet tejto zmluvy nebude realizovaný v súlade s touto zmluvou, zmluvná strana, ktorá 

túto skutočnosť bez vážneho dôvodu zavinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane pokutu 

a to:  do 3 dní pred uskutočnením akcie – 50% z celkovej dohodnutej sumy, menej ako 3 dni pred 

uskutočnením akcie – 100% z celkovej dohodnutej sumy. 

 

3. Pokuta bude uplatňovaná na základe vystavenej penalizačnej faktúry 

 

IV. Ostatné ustanovenia 

 

1. Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné uskutočniť podujatie v prírode, PUĽS súhlasí s tým, 

aby sa podujatie preložilo a uskutočnilo v náhradných vyhovujúcich priestoroch toho istého dňa. 

Túto sumu sa objednávateľ zaväzuje uhradiť PUĽS bez ohľadu na to, či a v akom rozsahu sa 

náhradné predstavenie konalo alebo nie. 

 

2. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré vzniknú nesplnením podmienok tejto 

zmluvy z jeho strany. V prípade neskorej úhrady dohodnutého honoráru PUĽS-u si bude uplatňovať  

poplatok z omeškania podľa platných predpisov.  

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami (príp. ich 

zástupcami) oboch zmluvných strán. 

2. Zmeny a doplnky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať len formou 

písomného dodatku podpísaného oboma stranami. 

3. Obe zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy rozumeli, súhlasia s ňou a na znak 

súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

4. Na právne vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami sa podľa tejto zmluvy vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

 

 

 

 

  Dňa  11. 03. 2022 

 

 

 

podpísané      podpísané 

   __________________________                                _____________________________ 

                za PUĽS                                                                      za  objednávateľa 


