
                       
                   

 
ZMLUVA  O  DIELO  č. 14/2019/KA 

uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.(Občianskeho  zákonníka) v znení neskorších predpisov 
a podľa zákona č. 185/2015 Z. z (Autorského zákona).    

 
I.  Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:     Oravská galéria v Dolnom Kubíne  
Sídlo:   Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  
IČO:   36145050  
DIČ:    2021442071 
Štatutárny orgán: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:    
 (ďalej v texte zmluvy len „objednávateľ“) 
 
2. Meno a priezvisko: MgA. Marcel Kapala         
Adresa:         
RČ:    
DIČ:     
Číslo účtu:        
(ďalej v texte zmluvy len „účinkujúci“)   
   

 
 

II.  Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie hudobného vystúpenia účinkujúceho (ďalej len 

„vystúpenie“). Vystúpenie  sa uskutoční pri príleţitosti otvorenia dvoch výstav v Ţupnom dome 

v Dolnom Kubíne  dňa 20. júna 2019.  
- New Glass Folder 
- Juliana Mrvová - Peregrinatio Perpetua 

Začiatok vystúpenia je  o 16,30, dĺţka vystúpenia cca 30 minút.  
                     

 

III.  Podmienky zmluvy 
1. Objednávateľ za zaväzuje minimálne dve hodiny pred vystúpením umoţniť prístup do priestorov, v 

ktorých bude vystúpenie vykonávané.  
2. Dielo autora bude prezentované v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo zhotoviť z podujatia obrazový záznam pre účely propagácie podujatia. 
3. Účinkujúci sa zaväzuje uskutočniť vystúpenie v zmysle Čl. II zmluvy a  poskytnúť objednávateľovi 

potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu účinkovania.                                                    
 
 

IV.  Platobné podmienky 
1. Objednávateľ za zaväzuje uhradiť za vystúpenie sumu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto eur). 
Cena zahŕňa všetky náklady účinkujúceho na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi do 14 dní od ukončenia 

vystúpenia prevodom z účtu objednávateľa na účet účinkujúceho, uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy.   
3. Cena diela je uvedená brutto. Z brutto ceny diela bude zhotoviteľovi  zrazená a odvedená zráţková 

daň z príjmov(19%). 
4. Účinkujúci  si nebude uplatňovať právny nárok na preplatenie cestovných náhrad, stravného, 

ubytovacích nákladov, poplatkov za telefonické sluţby a iné sluţby a tovary, ktoré mu vznikli v 

súvislosti s vykonaním diela  podľa tejto zmluvy.  
 

 
 
  
 
 



                       
                 

 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do času riadneho si splnenia záväzkov podľa 

tejto zmluvy.  
2. Odstúpenie od zmluvy je moţné iba písomnou formou najneskôr 3 dni pred konaním vystúpenia. 
3. Ak nebude vystúpenie zrealizované z dôvodu nepredvídateľných okolností, majú obidve zmluvné 

strany právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek finančných nárokov na úhradu škody. Podmienkou 

je neodkladné vyrozumenie druhej zmluvnej strany.   
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.  
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom kaţdá zo zmluvných strán dostane jedno 
vyhotovenie.   
 
V Dolnom Kubíne 19.6.2019 
 
 
podpísané v. r.       podpísané v. r. 
...........................................................                                ........................................................... 
                    účinkujúci                                         objednávateľ  
 
 

 
 


