
Zmluva o zabezpečení  hudobného vystúpenia 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov              

 ( ďalej len „ Zmluva“ ) 
 
 

Čl. I.  Zmluvné strany 
 

  

 

Meno a priezvisko:       Ing. Tatiana Jankechová 

Adresa:                           Geologická  34, 821 06 Bratislava  

DIČ/Rodné číslo:           1655505/6211 

Číslo OP:                        ST 286286  

 

 

Objednávateľ :           Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo :                           Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Zastúpený :                   Ing. Vladimír Bajan, starosta 

Bankové spojenie :       PRIMA banka Slovensko a.s., Bratislava 

č. ú.:                              SK41 5600 0000 00180059 9001 

IČO :                             00 603201 

IČ DPH :                      SK 2020936643 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Čl. II.  Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie hudobného vystúpenia skupiny Rýchle šípy, 

zastúpená: Ing. Tatianou  Jankechovou, Geologická 34, 821 06 Bratislava. Hudobná 

produkcia sa uskutoční pri slávnostnom stretnutí jubilantov v Dome kultúry  Zrkadlový háj,ul. 

Rovniankova 3, dňa 12. 07. 2017. Začiatok produkcie je: o 14,30 hodine a čas ukončenia 

hudobnej produkcie je  o 18,00 hod. Dĺžka hudobnej produkcie: 3,5  hodiny. 

 

 

Čl. III. Podmienky zmluvy 

 

Objednávateľ za zaväzuje: 

- minimálne dve hodiny pred produkciou umožniť prístup do priestorov, v ktorých bude 

produkcia vykonávaná, 

- zamedziť prístupu nežiaducich osôb do priestorov určených hudobnej skupine počas 

produkcie prestávok, 

- zabezpečiť priestor - parkovisko pre odstavenie motorového  vozidla hudobnej 

skupiny počas produkcie. 

 

Účinkujúci sa zaväzuje: 

- uskutočniť vystúpenie v zmysle Čl. II zmluvy, 

- poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného 

priebehu účinkovania. 

                                                  

 

 

 



Čl. IV. Platobné podmienky 

 

Objednávateľ za zaväzuje uhradiť za hudobnú produkciu sumu vo výške 150,- Eur (slovom: 

jednostopäťdesiat eur). Vyúčtovanie produkcie bude zabezpečené po ukončení akcie. 

 

                                                  Čl. V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou najneskôr 2 dni pred konaním 

hudobnej produkcie. 

2. Ak nebude produkcia zrealizovaná 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.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane dve vyhotovenia.  

 

 

    V Bratislave: 29. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Tatiana  Jankechová                                                    Vladimír Bajan 

         hudobná skupina Rýchle šípy                                                       starosta 

                          podpísaná                                                                       podpísaný      


