
Zmluva o umeleckom vystúpení 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov ( ďalej len "zmluva") 

uzatvorená medzi 

Objednávateľ: 
Ústav pamäti národa 
Miletičova 19 
P. O. Box 29 
820 18 Bratislava 218 
zastúpený: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M., 

predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa 
IČO: 37977997 
( ďalej len „objednávate!"') 

a 

Účinkujúci: 
Štefan Bučko 

Bratislava 
narodený: 
IBAN: 
( ďalej len „účinkujúci") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa účinkujúci zaväzuje pre objednávateľa predviesť umelecké vystúpenie 
(moderovanie) na akcii "Pietna spomienka na obete komunistického režimu pri príležitosti 
komunistického prevratu vo februári 1948", a objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a 
uskutočnené vystúpenie uhradiť účinkujúcemu odmenu vo výške podľa článku III. ods. tejto 
zmluvy. 

2. Základné údaje o umeleckom vystúpení: 
Miesto konania: cintorín Vrakuňa, Bratislava 
Deň konania: 25.2.2018 
Čas vystúpenia: 14,45 hod. - 15,45 hod. 
DÍžka vystúpenia: 60 min. 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Účinkujúci sa zaväzuje: 
zabezpečiť na vlastné náklady nevyhnutné technické požiadavky potrebné k jeho 
vystúpeniu a potrebnú súčinnosť, 



1. 

2. 

zabezpečiť uskutočnenie dohodnutého vystúpenia riadne a včas v termíne dohodnutom 
v článku 1. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
oznámiť účinkujúcemu prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia a poskytovať 
účinkujúcemu potrebnú súčinnosť. 

Článok III. 
Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť účinkujúcemu za umelecké vystúpenie podľa článku 1.
tejto zmluvy uhradiť odmenu vo výške: 100 € (slovom: sto eur), pričom účinkujúci má v
odmene zahrnuté akékoľvek výdavky, poplatky a náklady súvisiace s plnením predmetu 
tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena je splatná do 14 dní od jeho riadneho umeleckého
vystúpenia na číslo účtu: SK3209000000000010253685. 

Článok IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu. 

3. Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť iba zo závažných dôvodov, ktoré mu nedovolia
výkon uskutočniť alebo z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany objednávateľa.
Zmluva môže byt' ukončená taktiež vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. 

4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byt uskutočnené výlučne
písomnou formou a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave dňa / } . l<J f{j) 

(podpísané) (podpísané) 

M�:·��i';:·�ä;J�'ij�����kä:·fÍill::·LL.M. doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
predseda Správnej rady UPN 
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