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3. Dodávateľ je umeleckým súborom, ktorý sa špecializuje na stvárnenie dobových a stredovekých výjavov 

v kontexte skutočných historických udalostí a reálií viažucich sa k regiónu Stredné Slovensko 

a k lokalitám Pohronskej hradnej cesty. Dodávateľ bol objednávateľom oslovený k vytvoreniu scenára a 

zabezpečeniu umeleckého vystúpenia v rámci podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade, súčasťou 

ktorého je reprodukcia skutočnej historickej udalosti odohrávajúcej sa na Pustom hrade v roku 1247: 

svadba dcéry kráľa Bela IV Konštancie a Danila, syna Haličského kniežaťa Leva. 

 

 

Článok 2 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zo strany dodávateľa, že zhotoví - vytvorí, vykoná, vyrobí, resp. 

poskytne podľa podmienok tejto Zmluvy objednávateľovi dielo – dielo, umelecký výkon, na ktoré sa 

vzťahuje ochrana podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej len ako „Autorský 

zákon“). 

 
2. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa výkon, umelecké vystúpenie v programe podujatia s 

názvom Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene, s miestom uskutočnenia umeleckého výkonu: 

Dolný Pustý hrad vo Zvolene, dňa 28.8.2021, so začiatkom o 10:00 hod a ukončením o 19:00 hod. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za realizáciu predmetného umeleckého výkonu odmenu vo 

výške a za podmienok špecifikovaných v čl. 5 tejto Zmluvy. 

 

3. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je príloha č.1:  Harmonogram podujatia Kráľovská svadba na 

Pustom hrade vo Zvolene. 

 

 

Článok 3 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie predmetu 

tejto zmluvy a za plnenie tejto zmluvy zaplatiť Dodávateľovi odplatu. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje svojim konaním neporušiť obsah autorského zákona.  
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Článok 4 

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa umelecký výkon, vystúpenie, podľa Článku 2 tejto 

Zmluvy a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť včasnú prepravu účinkujúcich, rekvizít a kostýmov  do miesta 

realizácie umeleckého výkonu. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť technické vybavenie potrebné k realizácii predstavenia na umeleckej 

úrovni, ak sa v dispozíciách nedohodne inak. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti objednávateľa preukázateľne doručenej 

dodávateľovi poskytnúť všetky tlačové alebo elektronické podklady k realizovanému umeleckému 

výkonu. 

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať si všetky povinnosti voči príslušným úradom a inštitúciám 

vyplývajúce z realizácie umeleckého výkonu. 

 

6. Dodávateľ udeľuje súhlas s vyhotovením audiovizuálneho materiálu (napr. video, fotografie) 

z umeleckého výkonu a s jeho sprístupňovaním verejnosti za účelom prezentácie a propagácie kultúrno – 

turistickej ponuky Banskobystrického kraja, a tento súhlas udeľuje bez územného a časového 

obmedzenia.
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Článok 5 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Objednávateľ sa  zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za  dohodnutý predmet  zmluvy  odmenu  v celkovej  

sume  jedenásťtisícsedemsto EUR (jedenásťtisícsedemsto eur) /ďalej v texte tiež ako „odmena“/. 

Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

2. Dohodnutá odmena sa skladá z týchto položiek: 

 

a) Autorský umelecký scenár k podujatiu - 2 100 €, 

b) Umelecký program a jeho zabezpečenie - 9600 €. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dohodli  o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 Zákona č. 595/2003 Z.z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 

3. Odmena špecifikovaná v Článku 5 ods. 1 tejto Zmluvy je splatná bezhotovostným prevodom na účet 

Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to na základe faktúry dodávateľa so splatnosťou do 30 dní 

od jej doručenia objednávateľovi. 

 

4. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne 

údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi v lehote splatnosti spolu s uvedením chýbajúcich 

náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej 

správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

 

5. V prípade omeškania s plnením platobnej povinnosti stanovenej v článku 5 ods. 3 tejto Zmluvy 

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% (slovom: päť stotín 

percenta) z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania na bankový účet dodávateľa. 

 

 

Článok 6 

DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutého plnenia podľa Článku 2. Zmluvy. 

 

2. Ak sa podujatie neuskutoční z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa, silný vietor, búrka, štrajk, 

epidémie a pod.), a z dôvodov, ktoré nevie ovplyvniť žiadna zo zmluvných strán, všetky vyvolané straty 

si znáša každá zmluvná strana. 

 

Článok 7 

DORUČOVANIE 

1. Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto Zmluvy doručený druhej 

zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený: 

a) v momente doručenia, ak bol dokument doručený osobne alebo e mailom 

b) v prípade odopretia prevzatia dokumentu, momentom odopretia prevzatia dokumentu, 

c) v prípade nemožnosti doručiť dokument z akéhokoľvek dôvodu (adresát neznámy, zásielka 

neprevzatá v odbernej lehote, tretí pracovný deň (tri pracovné dni) po dni podania dokumentu na 

poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou. 

2. Pre účely tejto zmluvy sú kontaktnými osobami za objednávateľa Daniela Chrančoková, mail: 

daniela.chrancokova@dobrykraj.sk a za dodávateľa Miroslav Klembara, mail: klembara@virfortis.eu.  

 

 

 

 








