
Zmluva o vykonávaní hudobnej produkcie 
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 
Obec Ražňany 
Sídlo: 082 61 Ražňany 235 
V zastúpení: Radovan Rokošný, starosta obce 
IČO: 00327689 
DIČ: 2020711693 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001 
ako objednávateľ 
a 
Ing. Viliam Pollák 
Bydlisko: Bajkalská 7, 080 01 Prešov 
Rodné číslo: 
Číslo OP: EA 593 463 
ako vykonávateľ 
 

Článok I. 
 
Predmetom tejto zmluvy je: hudobná produkcia – hudobné vystúpenie skupiny U Baby – 
Olympic revival dňa 24.6.2017 v čase od 19.00 do 20.00 hod. na kultúrno – spoločenskom 
podujatí obce – ČEREŠŇOBRANIE. 
 

Článok II. 
 
Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie hudobnej produkcie vo výške 500,- €, 
slovom päťsto eur. Odmena bude vyplatená vykonávateľovi po podpise tejto zmluvy,                              
od nadobudnutia účinnosti a po ukončení produkcie v hotovosti v zmysle Zákona o dani 
z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 6 ods. 2 písm. a).. 
 

Článok III. 
 

1. Vykonávateľ sa zaväzuje: vykonať hudobnú produkciu svedomito a riadne podľa 
podmienok dojednaných v zmluve a v zmysle pokynov objednávateľa a dodržať platné 
právne predpisy Slovenskej republiky. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: vytvoriť poskytovateľovi primerané podmienky na vykonanie 
hudobnej produkcie, zabezpečiť všetky požadované služby. 

3. Vykonávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú zavineným porušením 
povinností pri vykonávaní hudobnej produkcie alebo v priamej súvislosti s ňou.  

 
Článok IV. 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 23.6.2017 do 24.6.2017. 
2. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade neplnenia 

podmienok tejto zmluvy, môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy 
je možné iba písomnou formou najneskôr 3 týždne pred konaním hudobnej produkcie. 

3. Ak bude produkcia znemožnená z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré nie sú 
uvedené v zmluve, majú obidve zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek 
finančných nárokov na úhradu škody. Podmienkou je dokladované a neodkladné 
vyrozumenie druhej zmluvnej strany.  



 
Článok V. 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom                           

po dni zverejnenia zmluvy. 
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jeden a vykonávateľ 

jeden exemplár, všetky majú platnosť originálu. 
 
 
 
V Ražňanoch 23.6.2017                                                V Ražňanoch 23.6.2017 
 
 
 
 
 
Radovan Rokošný                                                                 Ing. Viliam Pollák 
    starosta obce 
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