
ZMUVA  O ÚČINKOVANÍ   č.  41/2022 
na adventnom koncerte SPEVAJME RADOSTNE A VESEUE 

 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

Usporiadateľ:  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Ul. 1. mája 28/196,  031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 36145246 

DIČ: 2021439013 

v zastúpení:     Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka 

 

a 

 

Účinkujúci:  OZ Šumiháj 

  Lúčna 580/4, 059 39  Šuňava 

IČO: 51962284 

DIČ: 2120878760 

IBAN: SK92 0200 0000 0040 3603 3558 

v zastúpení:     Mgr. Anna Skokanová 

 

 

uzatvorili  medzi sebou túto zmluvu o účinkovaní 

 

na  podujatí: Spevajme radostne a veseue – adventný koncert 

dňa: 4. 12. 2022 

miesto: Liptovský Mikuláš, Nádvorie NKP Čierny orol 

 

Účinkujúci sa zaväzuje: 

1. Účinkovať na podujatí  Spevajme radostne a veseue – adventný koncert. 

2. Dostaviť sa na skúšky a účinkovanie na podujatí podľa rozpisu skúšok a časového 

harmonogramu vystúpenia jednotlivých kolektívov. 

3. Podriadiť sa koncepcii programu podujatia a splniť všetky požiadavky usporiadateľa. 

4. Dodržiavať aktuálne platné bezpečnostné, hygienické a epidemiologické opatrenia. 

5. Predložiť Liptovskému kultúrnemu stredisku v Liptovskom Mikuláši potvrdenú 1x zmluvu 

o účinkovaní, 1x originál prezenčnú listinu /pri prezentácii v deň konania podujatia/. 

  

Usporiadateľ sa zaväzuje: 

1. Uhradiť účinkujúcemu odmenu za účinkovanie v sume 400,- € (slovom štyristoeur), v ktorej je 

zahrnutý aj poplatok za prepravu. 

2. Zabezpečiť riadny priebeh vystúpenia a požadované technické požiadavky. 

 

Záverečné ustanovenia: 

1. Zmluva o účinkovaní platí len na uvedené podujatie.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich 

slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne na znak čoho ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán 

vlastnoručne podpisujú.  

 



3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých  1 originál  dostane usporiadateľ a 1 

originál účinkujúci.  

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou 

Slovenskej republiky. 

5. Účinkujúci svojim podpisom výslovne vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov  

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov pre účely práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 29. 11. 2022 

 

 

 

 

 

..................................................                                              ...........................................                                                

            za účinkujúceho                                                                          za usporiadateľa 


