
    

 

Názov projektu: Dedičstvo starých mám bez hraníc 
Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/II/A/0118 

Úloha: Spoločné udržiavanie tradícií slovensko-poľského pohraničia 

Zmluva o účinkovaní 
k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 

 
uzatvorená v súlade splatným Občianskym zákonníkom (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi zmluvnými 

stranami: 
 
 
 
Objednávateľ: 
Názov objednávateľa:    Obec Pečovská Nová Ves 
Právna forma:     Obec  
IČO:      00327590 
DIČ:    2020711660 

IBAN:      SK85 5600 0000 0088 1895 2020 
Sídlo:      Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
Štatutár:      PhDr. Jaroslav Dujava 
 
a 
 
Umelec:  
Meno, priezvisko, titul:    Vladimír Vaľuš  
Bydlisko:      Záhradná 700/47, 082 56 Pečovská Nová Ves 
Rodné číslo:     
Dátum narodenia:                    
      
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je záväzok umelca osobne vytvoriť pre objednávateľa umelecký výkon v rámci úlohy č.1 (Spoločné 

udržiavanie tradícií slovensko-poľského pohraničia) projektu „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ v Pečovskej Novej Vsi 

(SK) t.j.:  

 účinkovať na Úvodnom  interaktívnom workshope v Pečovskej Novej Vsi v rámci prezentácie remesla, osobitostí, 
zaujímavostí a tradícií poľsko-slovenského pohraničia dňa 25.08.2018 v čase od 13:00 – 17:00 hod. 

 
Článok 2 

Odmena za vytvorenie umeleckého výkonu 
2.1 Objednávateľ objednáva touto zmluvou vytvorenie umeleckého výkonu u umelca za honorár vo výške: 100€, ( workshop  

v trvaní 4 hodiny). 
2.2 Odmena podľa toho článku je odmena maximálna a túto je možné meniť len na základe písomného súhlasu oboch 

zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve. 
2.3 Objednávateľ poukáže umelcovi honorár po vytvorení umeleckého výkonu v najbližšom výplatnom termíne objednávateľa, 

a to formou bezhotovostného platobného styku na jeho účet uvedený v úvodnej časti tejto zmluvy. 
2.4 Umelec vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom daňovom priznaní. 
 

Článok 3 
Povinnosti umelca 

3.1 Umelec je povinný: 
a) vytvoriť umelecký výkon pre objednávateľa osobne, 
b) podať umelecký výkon s náležitou starostlivosťou a v súlade s požiadavkami objednávateľa, 
c) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 

3.2 Umelec vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá záväzky spadajúce do doby vytvárania umeleckého výkonu, 
ktoré by mu bránili v jej plnení. 
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3.3 Umelec zodpovedá za škodu, ktorá by objednávateľovi vznikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy zdôvodu porušenia 
zmluvných povinností umelca pri podávaní umeleckého výkonu, a to až do skutočnej výšky škody. Umelec súčasne súhlasí, 
aby táto škoda, ako pohľadávka objednávateľa, bola uhradená formou jej započítania z odmeny dohodnutej v zmysle článku 
2 tejto zmluvy. 
 

Článok 4 
Povinnosti objednávateľa 

4.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť potrebné podmienky pre podanie umeleckého výkonu. 
 

Článok 5 
Odstúpenie od zmluvy 

5.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak umelec nevytvoril pre objednávateľa umelecký výkon podľa článku 1 
tejto zmluvy. 
5.2 Umelec môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo závažných 
objektívnych dôvodov týkajúcich sa priamo jeho osoby (choroba, úraz, úmrtie v rodine a pod ). V uvedenom prípade je povinný 
túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť objednávateľovi. 
5.3 Odstúpenie od zmluvy sa vykoná doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy 
nadobudne účinnosť v deň doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné robiť len so súhlasom oboch zmluvných strán a v písomnej forme. 
6.2 Všetky ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa riadia ustanoveniami autorského zákona, resp. 
Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. 
6.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane umelec a dva objednávateľ. 
6.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
6.5 Umelec sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
 
 
V Pečovskej Novej Vsi, 24. augusta 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:       Umelec:  

 
PhDr. Jaroslav Dujava                                                                                       Vladimír Vaľuš 
Starosta obce 


