
Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie  
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka  

 
uzavretá medzi 

 
MAJA PRODUCTION s.r.o.  vydavateľstvo a produkčná spoločnosť  
Zastúpený: PhDr. Martin Jakubec, PhD.  - konateľ, producent  
Korešp. adresa: PhDr. Martin Jakubec, PhD. , P.O. Box 35, 830 03 Bratislava 33 
IČO: 35 920 483  DPH: 2021 948 665  
Manažéri: mobil: 0905/ 405 425 * 0902 200 500 Ing. Katarína Kollárová  
www.repete-navraty.sk www.martinjakubec.sk www.majaproduction.sk www.repetaci.sk  
 
ďalej ako „zhotoviteľ/ zastúpenie výkonných umelcov“ 
 
a 
 
Obec ŠUŇAVA 
Trojičné námestie 255/3 
059 39 Šuňava 
IČO: 326437 
DIČ: 2021212710  
Zastúpený: Stanislav Kubaský 
Kontaktná osoba: Stanislav Kubaský- starosta obce 
Mobil: 0905 309 213 
 
ďalej ako „objednávateľ“ 

 
uzavreli dnešného dňa túto zmluvu o umeleckom výkone. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca realizovať hudobnú produkciu REPETE 
® na akcii organizovanej objednávateľom dňa  14.5.2017  
1.1 .  

Účinkujúci: Dušan Grúň 
 

1.2 Názov programu: ,,REPETE – na akcii organizovanej objednávateľom za podmienok           

nižšie uvedených a záväzok objednávateľa zaplatiť výkonnému umelcovi za jeho umelecký          

výkon odmenu – honorár. 
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II. 

Miesto a čas konania 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať svoj umelecký výkon svedomito, zodpovedne         

a profesionálne.  

Miesto: Šuňava  

dňa: 14.5.2017 
Požadujeme zabezpečiť ozvučenie umelca. 

v čase  od : v popoludňajších hodinách  cca 15.45 hod. 

 

 

III. 

Honorár  

 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť výkonnému umelcovi celkový honorár za hudobné           
vystúpenie odmenou vo výške 600,- Eur slovom:Šesto - eur - ktorý bol stanovený v plnej výške               
dohodou a dopravné náklady 150,- Eur, spolu celkom: 750,- Eur a je splatný na základe               
vystavenej a zaslanej faktúry. Po vzájomnej dohode bude dohodnutý honorár vyplatený           
bankovým prevodom na účet  zhotoviteľa v deň  vystúpenia.  
 
 
3.2. V prípade, ak sa podujatie neuskutoční na strane objednávateľa, alebo bude zrušené 
prináleží výkonnému umelcovi odmena v plnej výške honoráru, akoby k vykonaniu hudobného 
vystúpenia došlo.  
 
3.2 V prípade záujmu o predĺženie trvania umeleckej produkcie nad rámec dohodnutej         

produkcie, obe zmluvné strany sa dohodnú na zvýšení honoráru pomerovou časťou           

k honoráru. (dohodou).  

3.3 V prípade, ak výkonný umelec nevystúpi na podujatí z dôvodu na jeho strane, honorár            

podľa bodu 3.1 mu neprináleží.  

3.4 V prípade, ak sa umelecký výkon neuskutoční z dôvodov spočívajúcich na strane          

zhotoviteľa/ výkonného umelca, je povinný vyslať za seba náhradu zhodnú s charakterom           

a žánrovým zaradením programu podľa dohody s objednávateľom. Významným dôvodom       

môže byť iba úraz, živelná pohroma, úmrtie v kapele.  

3.5 V prípade, ak objednávateľ neuhradí honorár podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy           

v uvedenej lehote, je výkonný umelec od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od            
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objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania, až do zaplatenia             

odplaty. 

 

IV. 

Ostatné ustanovenia 

  

4.1.  Výber skladieb je ponechaný na rozhodnutí vedúceho programu v zastúpení výkonných 

umelcov, zvolené skladby však musia žánrovo na seba vzájomne nadväzovať 

a vytvárať kompaktný celok. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť pre výkonného umelca vhodné podmienky na          

realizáciu hudobného vystúpenia po stránke technickej, bezpečnostnej a hygienickej,         

najmä zabezpečiť šatňu a občerstvenie.  

4.3. Garantuje svoju platobnú schopnosť a uhradí dohodnutý honorár, bezodkladne.  

4.5.   Na vyžiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne propagačné plagáty v počte 10 ks.  

4.6 Zhotoviteľ / výkonný umelec sa zaväzuje dostaviť sa na miesto výkonu hudobného            

vystúpenia najneskôr hodinu pred predpokladaným začiatkom vystúpenia za účelom         

vykonania zvukovej skúšky. 

4.5.   Popis o programe pre propagačné účely:  

Dušan Grúň - spevák zlatých šlágrov a nestarnúcich melódii starých mám a významný             

predstaviteľ a spevák z bývalého REPETE. Na jeho vystúpení odznejú jeho najväčšie hity             

ako Starý rodný dom, Plavovláska, Nalej mi vína Malvína, Vínko vinko ….. a mnohé iné              

temperamentné melódie odznejú na podujatí na ktoré Vás pozývame.    
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V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými          

stranami. 

5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä           

Autorským zákonom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej         

republiky. 

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou           

predovšetkým dohodou. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo            

neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú           

povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim       

hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

Akékoľvek spory, ich výklad, právoplatnosť a ich riešenie si môže každá strana           

uplatňovať na príslušnom súde alebo Rozhodcovskom súde SR.  

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

5.5 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, má štyri          

strany, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,              

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne           

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Šuňave…………………….          V Bratislave………………. 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Objednávateľ                                   Zhotoviteľ 
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