
ZMLUVA O 
USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIA

I. Zmluvné strany

Sprostredkovateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Prašice 
1. mája 142 
00310964 
2021315538
IBAN: SK.02 5600 0000 0008 8666 9001 
( ďalej len sprostredkovateľ)

Účinkujúci:
Bydlisko:
Rod. č.:
DIČ:
Bankové spojenie:

Kajzer Róbert - imitátor 
Nemečky č. 170, 956 22 Prašice

1031406794
VUB0200 2110298353 

Iban SK 88 0200 0000 0021 1029 8353 
( ďalej len účinkujúci)

//. Predmet zmluvy

Uskutočnenie vystúpenia dňa: 9.6.2019 v Kultúrnom dome v Prašiciach pri príležitosti podujatia Dni obce 
Prašice 2019. Vystúpenie s programom „Show Roba Kajzera a vystúpenie hudobnej skupiny 
ASCALONA“. Začiatok programu o 14.00 hod.

III. Cenu programu

Sprostredkovateľ uhradí účinkujúcemu dohodnutú sumu: 900,- €  slovom: EUR  podľa dohody prevodom na 
bankový účet. Príjem si daňovník zdaňuje sám. Zmluva o uskutočnení vystúpenia slúži ako daňový doklad.

I V. Technické podmienky

IV. 1 Účinkujúci má právo odstúpiť od zmluvy len vo zvlášť odôvodnených prípadoch týkajúcich sa jeho 
osoby, ktoré nezaviní úmyselne ani z nedbanlivosti ( ochorenie, úraz, úmrtie v rodine a p o d .) Dôvod 
odstúpenie je  povinný oznámiť sprostredkovateľovi ihneď, keď sa o ňom dozvie a musí ho 
preukázateľne doložiť. V tomto prípade nevzniká žiadnej zo zúčastnených strán nárok na úhradu 
vzniknutých nákladov.

IV.2 Pokiaľ účinkujúci nedodrží zmluvu vlastnou vinou ( zabudnutím, bezdôvodným odstúpením od zmluvy 
apod .) je  povinný uhradiť sprostredkovateľovi všetky vzniknuté finančné škody, ktoré vznikli 
sprostredkovateľovi, pokiaľ nedôjde k dohode o náhradnom termíne vystúpenia.

IV.3 V prípade odrieknutia zo strany sprostredkovateľa má účinkujúci nárok na:
a) 50 % z dohodnutej ceny programu pri odrieknutí 7 až 15 kalendárnych dní pred dátumom 

vystúpenia
b) 100 % z dohodnutej ceny programu pri odrieknutí 7 a menej kalend. dní pred dátumom vystúpenia



//

K Všeobecné a záverečné ustanovenia

V. 1 Nepriaznivé počasie, malý záujem, organizačná chyba usporiadateľa a podobne nemôžu byť dôvodom
k zrušeniu tejto zmluvy.

V.2 Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej, či neodvrátiteľnej udalosti nezavinenej
zmluvnými stranami ( PN účinkujúceho, živelná pohroma a p o d .) majú obe strany právo odstúpiť od 
zmluvy bez nároku na úhradu škody, po predchádzajúcom vyrozumení. Odstúpenie od zmluvy sa 
vykoná písomne.

V.3 Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch. Jeden obdrží sprostredkovateľ a druhý účinkujúci.
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V Prašiciach, dňa 3 é  lofí
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