
Zmluva o poskytnutí služby 

 

 

Objednávateľ: 

 Obchodné meno:  Obec Tešedíkovo 

 Sídlo:    Tešedíkovo 860, 925 82  Tešedíkovo 

 IČO:    00 306 215 

 V zastúpení:   Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi 

 Kontaktná osoba:  Mgr. Anikó Zilizi 

 Kontaktné t.č.:  +421 031/590 28 86 

 E-mail:   kultura@tesedikovo.sk 

(ďalej ako Objednávateľ) 

Poskytovateľ: 

 Obchodné meno:  Kárpáti András Péter egyéni vállalkozó 

 Sídlo:    2162 Őrbottyán, Dózsa Gy. u. 22, Maďarsko 

 IČO:    69218949-1-33 

 Číslo účtu:   12100011-17531036-00000000 

 V zastúpení:   Kárpáti András Péter 

 Kontaktná osoba:  R. Kárpáti Péter 

 Kontaktné t.č.:  +36 30 973 6169 

 E-mail:   rkarpatipeter@gmail.com 

(ďalej ako Poskytovateľ) 

 

medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorí sa dohodli nasledovne: 

1. Objednávateľ poveruje Poskytovateľa, že dňa 7. mája 2022 (v sobotu), od 10:00 

– 17:00 v Tešedíkove predvedie dohodnuté predstavenie. 

2. Účinkujúci vystúpenia sú: Dóra Lakatos, Zsófi Dézsenyi, Csaba Kohautek 

a Péter R. Kárpáti. 

3. Technické požiadavky vystúpenia: 3 ks mikrofónov, zabezpečenie ozvučenia, 

možnosť pripojenia sa na notebook. Objednávateľ sa zaväzuje, že technické 

požiadavky zabezpečí v plnej miere. 

4. Cena vystúpenia je 2 000 Eur, v cene sú zahrnuté cestovné náklady. 



5. Po skončení vystúpenia Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi sumu v 

hotovosti, za ktorú Objednávateľ dostane riadne vystavenú faktúru a potvrdenie 

o úhrade. 

6.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že za cenu služby uvedenej v bode 4, vykoná svoje 

predstavenie. 

7. Za nahlásenie obsahu programu Úradu pre autorské práva je zodpovedný 

Objednávateľ. Na žiadosť Objednávateľa môže Poskytovateľ poskytnúť 

zoznam skladieb, ktoré sú v predstavení zaradené. 

8. Ak by sa vystúpenie, ktoré je v tejto zmluve dohodnuté, v prípade akéhokoľvek 

ohrozenia nemohlo uskutočniť, je nutné bezodkladne upovedomiť druhú stranu. 

9. V prípade bezdôvodného zrušenia akcie - dva týždne pred termínom akcie - 

bude Poskytovateľovi vyplatených 50% z poplatku za vystúpenie. Ak dôjde v 

deň predstavenia po príchode účinkujúcich k neuskutočneniu, z dôvodov 

nezávislých od Objednávateľa a Poskytovateľa (napr. počasie), 100% odmeny 

za vystúpenie sa uhradí Poskytovateľovi, resp. účinkujúci predvedú svoj 

program v interiéri. 

10. Právo na zmenu vystupujúcich - v prípade vis major - si vyhradzuje 

Poskytovateľ, avšak až po dohode s Objednávateľom. (Za vis major sa 

považujú aj príslušné predpisy aktuálnej epidemickej situácie.) 

11. Táto zmluva je vyhotovená elektronicky, obsahuje celú dohodu zmluvných strán 

a Poskytovateľ aj Objednávateľ ju podpísali po prečítaní. 

 

Őrbottyány (Maďarsko), 2. marca 2022 

 

Objednávateľ: ......................................     Poskytovateľ: ............................................. 

 

Programy: 

- Gastro porota 

- Maďarské piesne 

- Hit mix 

- Retro – tanečné piesne 

- Maďarské operety 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osvedčenie o absolvovaní 

 

Dolu podpísaný Objednávateľ potvrdzujem, že Poskytovateľ plne dodržal ustanovenia 

zmluvy. 

V Tešedíkove, 7. mája 2022     

Objednávateľ: ............................................. 


