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Zmluva o tanečnom programe 

 

Článok 1 - Zmluvné strany 

Agentúra: 

Názov: BD-production, s. r. o.  

Adresa: M. R.Štefánika 1152/26 

 926 01  Sereď 

v zastúpení: Miroslav Žilka - konateľ 

IČO: 48 049 115 

DIČ: 212 00 37 898 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu: 5068374327/0900 

IBAN: SK34 0900 0000 0050 6837 4327 

/ďalej len agentúra/ 

 

a 

 

Organizátor:                      
Názov: Obec Bacúch   

Adresa: Hlavná 279/43 

                                           976 64 Bacúch  

v zastúpení: Ing. Michal Chovanec 

IČO:                                   00313254 

DIČ:                                   2021223028 

Bankové spojenie:             Prima banka Slovensko 

Číslo účtu:                         2000489001/5600 

IBAN:                                SK86 5600 0020 0048 9001         

Email:           obecnyurad@bacuch.sk 

 

/ďalej len organizátor/ 

uzatvorili túto zmluvu. 

 

Článok 2 - Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je záväzok agentúry zabezpečiť Tanečný program skupiny Old School 

Brothers, čomu zodpovedá záväzok organizátora zaplatiť agentúre za zabezpečenie tohto 

programu odmenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Názov akcie:         Oslavy 745. výročia prvej zmienky o obci Bacúch 

Program:                   Tanečný program skupiny Old School Brothers 

Dátum: 24.08.2019 

Miesto: Kultúrny dom Bacúch 

Čas: od 18:00h   

Dĺžka programu: 45 min. v jednom bloku + 15 min. autogramiáda a fotenie 

 

Článok 3 - Cena plnenia 

 

1. Cena za program je stanovená dohodou vo výške 1200 EUR s  DPH, slovom 

jedentisícdvesto EUR. V cene sú zahrnuté odmeny umelcov (tanečníkov), ako aj ďalšie 

náklady agentúry (cestovné, atď.). Cena plnenia je splatná na základe vystavenia faktúry, 

so splatnosťou 14 dní po akcii, prevodom na účet agentúry.  

2. Organizátor neuplatní postup podľa § 43 ods. 3 pís. h) zákona 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších noviel, t. j. neuskutoční zrazenie danie z odmeny za umelecký 

výkon, ale odmenu vyplatí v plnej sume v zmysle § 43 ods. 14 zákona 595/2003 Z.z.   
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Článok 4 - Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Agentúra zabezpečí, aby tanečníci boli pripravení na mieste konania akcie minimálne 45 

minút pred plánovaným začiatkom programu. Je nevyhnutné zabezpečiť prítomnosť 

personálu zo strany organizátora, aby sa mohla uskutočniť prípadná zvuková skúška.  

2. Organizátor zabezpečí vyhovujúci priestor (čistý priestor, min. cca 6 x 5 metra) na 

realizáciu umeleckých výkonov, zabezpečí kvalitné ozvučenie celého priestoru vrátane 

dvoch odposluchov na pódium, dvoch bezkáblových mikrofónov, vyhovujúce osvetlenie, 

pričom agentúra prinesie podkladovú hudbu na USB kľúči vo formáte MP3.  

3. Organizátor zabezpečí parkovanie pre 2 osobné autá čo najbližšie k hlavnému pódiu.   

4. Všetky „hlásenia“ o pripravovanej akcii (mesto, SOZA, zdravotná služba, ....) rieši 

organizátor na vlastné náklady. Organizátor ďalej zodpovedá za dodržanie hygienických, 

bezpečnostných a požiarnych predpisov v mieste konania akcie. 

5. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady organizáciu a propagáciu celej akcie 

vrátane vystúpenia. Propagačné materiály pripravené organizátorom, ak budú obsahovať 

vyobrazenie umelca, podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany agentúry.  

6. Táto zmluva neoprávňuje organizátora k použitiu mien, podobizní alebo iných prejavov 

osobnej povahy umelcov pre iné účely, než k priamej propagácii akcie a vystúpenia 

umelcov. Zdokumentovanie vystúpenia umelcov nie je možné bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu agentúry.  

7. Za porušenie bodov 5 a 6 môže agentúra požadovať od organizátora zmluvnú pokutu vo 

výške 500 Eur.  

8. Organizátor zabezpečí samostatnú, uzamykateľnú šatňu pre 8 ľudí, nealko nápoje 

a občerstvenie (teplé jedlo po vystúpení). Taktiež krytý priestor na prezliekanie za hlavným 

pódiom, kde si počas vystúpenia môžu tanečníci prezliekať kostýmy.  

9. Organizátor zabezpečí bezpečnosť všetkých účinkujúcich a ich sprievodných osôb, ako aj 

nerušený priebeh prípravy a samotného programu. Organizátor zabezpečí kontaktnú osobu, 

ktorá zabezpečí nevyhnutú operatívu priamo na mieste (šatňa, zvuk a pod.) Meno 

a priezvisko: .................................................................................... 

10. Nesplnenie predchádzajúcich bodov tejto zmluvy zo strany organizátora, môžu mať za 

následok, že sa neuskutoční výkon umelcov. Tým však nárok na odmenu agentúry podľa 

článku 3 nezaniká a organizátor je povinný ju uhradiť v plnej výške.  

11. Organizátor je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť iba písomnou formou.  V  takomto 

prípade je organizátor povinný zaplatiť agentúre kompenzáciu vo výške 50,00% ceny 

plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy, pokiaľ sa nedohodne náhradný termín programu. Ak tak 

urobí 2 týždne pred akciou, organizátor je povinný vyplatiť agentúre 50 % z dohodnutej 

ceny plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy. V prípade zrušenia vystúpenia v deň konania akcie 

je organizátor povinný vyplatiť 100% z dohodnutej ceny plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že iba v prípade vyššej moci, teda napr. autonehoda, živelná 

pohroma a pod., alebo v prípade ochorenia umelcov, ktoré by znemožnilo uskutočniť 

samotný tanečný program, sa program neuskutoční. Toto je potrebné v čo najkratšom čase 

zdokladovať správou od ošetrujúceho lekára, ak o to požiada organizátor. V takom prípade 

sa dohodne náhradný termín. Ak k dohode nepríde, agentúra vráti organizátorovi zálohu, 

ak bola už vyplatená.  

 

 

Článok 5 - Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 

2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom výtlačku. 

3) Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 



 - 3 - 

4) Súhlas obidvoch strán s obsahom zmluvy je vyjadrený v jej podpísaní. Obidve strany sú si 

vedomé zodpovednosti, ktorá im zo zmluvy vyplýva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................... dňa .................................   V Bacúchu dňa ............................... 

 

 

 

 

 ......................................  ......................................... 
 Agentúra   Organizátor 


