
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ č. 17/2018 
( v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. ) 

I. Účastníci dohody

1. Objednávater :

Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 
97 4 01 Banská Bystrica 
IČO: 00 183 075 
DIČ: 202 045 9221 
štatutárny orgán: PhDr. Ivan Šabo, riaditel' organizácie 
bankové spojenie: VUB. Banská Bystrica 
číslo účtu: 348 31312/0200 
SK 580 200 0000 0000 34831312 

2. Účinkujúci :

Mgr. Igor Gašpar, PhD. (1. husle - predník) 

11.Predmet dohody

1. Účinkujúci sa zavazuje účinkovat' v programe: Keď si ja zaspievam - koncert Veroniky
Bodnárikovej a jej hostí
Dátum konania akcie: 2.3.2018 o 18.00 hod.
Miesto podujatia: Robotnícky dom

2. Celková odmena za účinkovanie vrátane všetkých nákladov - na základe vzájomnej dohody
a v súlade so zákonem o cenách č. 18/1996 Zb. v znení neskorších predpisov vo výške :

100,- eur slovem: jednosto eur. 

Tá bude uhradená účinkujúcemu na daný účet po odpočítaní odvodu 2 % do umeleckého fondu 
a 19% dane z príjmu. 

Výpočet odmeny : 

Brutto honorár: 100,- € 

Netto honorár: 79,38 € 

umelecký fond 2%: 2,- € daň 19%: 18,62 € 

111.Osobitné ustanovenia

1. Účinkujúci a jeho výkon je chránený autorským zákonem č. 618/2003 Zb.
2. Účinkujúci je povinný byť pripravený na účinkovanie najneskór 45 minút pred termínem začatia
akcie uvedenom v tejto dohode. Účinkujúci zodpovedá za bezchybný stav všetkých predmetov,
nástrojov, či oblečenia používaného počas vystúpenia. Účinkujúci je povinný dodržiavať príslušné
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Udinkujrlci (ved0ci s0boru) :

V Banskej Bystrici dia 192.2018


