
Smlouva  
o provedení uměleckého výkonu 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Pořadatel:                        Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Úsek kultúry 
Se sídlem:  Hlavná 17, 917 00, Trnava, Slovensko 
v zastúpení riaditeľom:  Ing. Martin Turčan 
bankové spojenie:  

IČO : 00 598 135 

DIČ : 2021190963 

IČ pre DPH : SK2021190963 

Zástupce:  Mgr. Peter Cagala, vedúci úseku kultury, Mobil: +421 - 908 725 787 
 
 
Umělec:   kapela Čikori zastoupená Jaromírem Honzákem 
 
Bydliště:   Tusarova 53, Praha 7, 170 00 
 
Mobilní tel. číslo: +420 603290365 

 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Umělec se touto smlouvou zavazuje vytvořit umělecký výkon v podobě hudebního vystoupení.  

Dne:     17. 12. 2017 

Adresa vystoupení: kostel sv. Jakuba případně jiné - bude upřesněno, Trnava 

Čas vystoupení:  predbežne o 20.00 h (bude upresnené) 

Zvuková skúška: predbežne o 15.30 – 17.00 h (bude upresnené) 

III. 
Odměna a platební podmínky 

 
 
Pořadatel má povinnost uhradit umělci konečnou částku po odečtení srážkové daně 19% 729,- EUR 
v hotovosti 17.12. 2017 na místě před vystoupením. 
 

a) honorář  900,- EUR 

 

 

 

 



IV. 
Povinnosti pořadatele 

 
1. Pořadatel je povinen zajistit odpovídající podmínky pro podání uměleckého výkonu. 
2. Pořadatel je povinen zajistit propagaci hudebního vystoupení a prodej vstupenek. 
3. Pořadatel je povinen zajistit uzamykatelnou šatnu s přístupem na pódium pro umělce. 
4. Pořadatel odpovídá za technické, společenské a bezpečnostní zabezpečení hudebního 

vystoupení. 
5. Po vzájemné dohodě poskytne pořadatel umělci volné vstupenky na hudební vystoupení. 
6. Pořadatel je povinen po uskutečnění hudebního vystoupení zaslat repertoárový list umělce 

na úřad v Německu GEMA / member 81806/ nebo na OSA ČR.  
7. Pořadatel je povinen zajistit zamezení fotografování a nahrávání při hudebním vystoupení. 
8. Pořadatel je povinen v případě potřeby zajistit ubytování.  
9. Pořadatel zajistí občerstvení. 

 
V. 

Prohlášení smluvních stran 
 

Strany této smlouvy prohlašují, že mohou uzavřít tuto smlouvu a že jsou schopny konat a plnit dle 
této smlouvy. Strany této smlouvy se zavazují, že neučiní žádné právní úkony, ze kterých by vznikly 
nebo mohly vzniknout závazky v rozporu s touto smlouvou či jejím plněním, anebo by tuto smlouvu 
obcházely. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a se souhlasem obou 

stran. 
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z nichž jedno vyhotovení 

obdrží pořadatel a jedno umělec. 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

  V………………………….….  dne……………………                                       V……………………………. dne…………………. 

 

 

………………………………………………….                                                  ………………………………………………… 

                    Umělec                                                                                                   Pořadatel 

Zmluva bola zverejnená dňa: 8.3.2017 


