
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Obec Tekovské Nemce 

zastúpená:  Ing. Erika Valkovičová, starostka obce 

sídlo:   Tekovská č. 405/4, 966 54 Tekovské Nemce 

IČO:   00321044 

DIČ:   2021111488 

 

 

Účinkujúci:  Divadelný súbor HRON 

zastúpený:  Ladislavom Mrázom 

adresa:   Kozárovce č. 693, 935 22  Kozárovce 

číslo OP:   

IBAN:    

rodné číslo:   

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Účinkujúci sa zaväzuje, že vlastným menom za podmienok uvedených v tejto zmluve 

zrealizuje pre objednávateľa divadelné predstavenie „Oklamaný manžel“ ďalej 

špecifikované v ods. 2 tohto článku. 

2. Termín účinkovania: 09.10.2022 

Miesto a čas účinkovania: Kultúrny dom o 16:00 hod. 

Dĺžka predstavenia: 90 minút 

 

 

Článok II. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Za zrealizovanie divadelného predstavenia podľa čl. 1. ods. 2 tejto zmluvy obdrží účinkujúci 

odmenu, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 250 € (slovom: 

dvestopäťdesiat eur).  

2. V uvedenej cene je zahrnutý samotný výkon účinkujúceho. 

3. Dopravu zabezpečí objednávateľ. 

4. Uvedenú dohodnutú čiastku uhradí objednávateľ účinkujúcemu prevodom na účet najneskôr 

do 7 pracovných dní od termínu účinkovania. 

5. Táto zmluva slúži ako podklad na vypracovanie daňového priznania. 

6. Na základe tejto zmluvy sa strany dohodli, že platiteľ dane nebude umelcovi z príjmov podľa 

§ 6 ods. 2 písm. a) a § 6 odst. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) zrážať pred ich vyplatením daň z príjmov zrážkou podľa § 43 

ods. 3 písm h) zákona. 

7. Umelec si príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona vysporiada sám 

v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. 

 



 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Účinkujúci: 

1.1. Zrealizuje divadelné predstavenie riadne a včas, v požadovanej kvalite, termíne, čase 

a rozsahu dohodnutom v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy. 

1.2. Je oprávnený odstúpiť od zmluvy v plnom rozsahu v prípade, ak objednávateľ 

nezabezpečí technické a organizačné podmienky v zmysle čl. III ods. 2 tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ: 

2.1. Je povinný vytvoriť potrebné technické a organizačné podmienky na účinkovanie a to: 

 pódium 

 prázdny a čistý priestor 

 ozvučenie a osvetlenie v zmysle dodaných požiadaviek 

 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

 

1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia všeobecné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 

dostanú obidve zmluvné strany jeden rovnopis. 

3. Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch 

zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

v Kozárovciach, dňa 23.09.2022              

 

 

 

 

 

 

________________________            ________________________ 

                        Objednávateľ                                     Účinkujúci 

               

 

 

  


