
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny 
HEX  

uzatvorená podľa  §  269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a   
podľa zákona  č. 185/2015  Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

 
medzi  
SEPTEMBER o.z. 
Leškova 4 
811 04, Bratislava 
IČO: 54572932 
DIČ: 2121724352 
Bankové spojenie: SK7511000000002946127968 
Kontaktna osoba: Yxo Dohňanský, 0905 640 784, yxo@hex.sk 
Kontakt pre fakturáciu: alezzsro@gmail.com, Zuzana Galbavá 
(agentúra) 

 
A 
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci 
IČO: 00 306 061 
DIČ: 2021006713 
Zastúpenie: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 
Bankové spojenie: IBAN SK65 5600 0000 0066 0207 8005 
Kontaktná osoba telefón:  Dušan Šebok, 0903756688, email): starosta@kralovaprisenci.sk 
(usporiadateľ) 
      

Čl.1. Predmet zmluvy 
 

Na základe zmluvy zabezpečí agentúra hudobnú produkciu skupiny HEX na akcii: What´s next?   
Mesto/Miesto: Kráľová pri Senci/ Sigotka 
Termín: 10.9.2022 
Dohodnutá dĺžka trvania hudobnej produkcie: 60 minút 
Začiatok zvukovej skúšky: 21.25 hod (min. 35 min) 
Začiatok hudobnej produkcie: 22.00 hod. 

  
     Čl.2. Podmienky zmluvy 
      
1. Usporiadateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky dostupné opatrenia smerujúce k úspešnej realizácii vystúpenia 

skupiny 
2. Usporiadateľ sa zaväzuje, že podujatie nebude slúžiť na propagáciu žiadneho politického subjektu. Tiež sa 

zaväzuje, že podujatie nebude organizovať žiaden politický subjekt. V prípade porušenia tohto bodu 
zmluvy sa zaväzuje usporiadateľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20.000,- Eur, slovom dvadsaťtisíc Eur 
a to bezodkladne. 

3. Usporiadateľ informuje agentúru o akejkoľvek zmene v umeleckom programe a prípadných prekážkach, 
ktoré by mohli mať vplyv na výkon umeleckého vystúpenia, prípadne na jeho priebeh 

4. Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť usporiadateľskú službu za účelom ochrany členov kapely a majetku 
v priestoroch určených pre hudobnú produkciu, ako aj v priestoroch s nimi súvisiacich (šatňa) a priestory 
zabezpečiť proti vstupu. 

5. Usporiadateľ zodpovedá v celom rozsahu za odcudzenie, stratu, poškodenie alebo zničenie majetku a 
nástrojov členov sk. HEX  v priestoroch konania vystúpenia, ako aj v priestoroch s nimi súvisiacich a 
slúžiacich členom skupiny. 

6. Usporiadateľ sa zaväzuje oznámiť akciu a zaistiť povolenie akcie na príslušnom úrade a uhradiť poplatky 
SOZA a OZISu. 

 
Čl.3. Platobné podmienky 

1. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť za zabezpečenie hudobnej produkcie skupiny HEX sumu vo výške 6.000,- 
Euro (šesťtisíc Euro). Celá čiastka je splatná do 2.9.2022 na účet agentúry, na základe faktúry. 

2. Cena je dohodnutá vrátane dopravy.  
3. V prípade omeškania platby bude agentúra účtovať usporiadateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% za každý 

začatý deň omeškania a to z celkovej sumy. 
4. Umelcovi vznikne nárok na zaplatenie honoráru za vystúpenie aj v tom prípade, ak sa v dohodnutý čas 

dostaví na miesto vystúpenia,  bude pripravený na vystúpenie, avšak vystúpenie sa neuskutoční z dôvodov 
zrušenia podujatia alebo zrušenia vystúpenia usporiadateľom na pokyn organizátora podujatia ,okrem 
prípadu zásahu vyššej moci napr.  živelnej pohromy , občianskych nepokojov a pod.  

5. Ak nebude možné uskutočniť koncertné vystúpenie z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa, epidémia, 
vojnový konflikt, úradný zákaz,...) a zmluvné strany sa nedohodnú na náhradnom termíne vystúpenia, 
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Agentúre zaniká  v plnej výške právo na dohodnutú odmenu. Poskytnutá zálohová čiastka sa v tomto 
prípade neodkladne vracia na základe dobropisu faktúry. 
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany usporiadateľa sa tento zaväzuje uhradiť z dohodnutej ceny 
koncertu:   

 v prípade odstúpenia od zmluvy 60 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej produkcie 50% z 
dohodnutého honoráru 

 v prípade odstúpenia od zmluvy 30 kalendárnych dní pred uskutočnením hudobnej produkcie 80% z 
dohodnutého honoráru 

 v prípade odstúpenia od zmluvy 14 kalendárnych dní pred uskutočnením  hudobnej produkcie 100% z 
dohodnutého  honoráru 

 
Čl.4. Technické a organizačné podmienky 

 
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť: 
1. Zodpovedného pracovníka na okamžité riešenie prípadných problémov, poprosíme do mailu uviesť 

mobilný telefón 
2. Povolenie a prístupový  priestor pre pristavenie nákladného motorového vozidla s aparatúrou, ďalej suchý, 

zastrešený priestor vedľa pódia, alebo na pódiu na prípravu nástrojovej aparatúry skupiny HEX min 1,5 hod 
pred začiatkom vystúpenia, ako aj po jeho skončení. 

3. Osvetlenie javiska, ako aj vykladacieho a nakladacieho priestoru v čase vykladania a nakladania aparatúry. 
4. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vykladacom a nakladacom priestore v zmysle 

platných predpisov a noriem. 
5. Vyhovujúcu zvukovú a svetelnú aparatúru ( viď príloha zmluvy – HEX_rider_2017, ktorá je nedeliteľnou 

súčasťou zmluvy) po konzultácii s p. Dohňanským (0905 640 784), a to na náklady usporiadateľa. 
6. V prípade OPEN AIR, zastrešenie pódia podľa bežných štandardov a noriem. 
7. Uzamykateľnú šatňu s hygienickými zariadeniami. 
8. Min. 4 pomocné sily pri vykladaní a nakladaní aparatúry 
9. 6 ks malých uterákov. 
10. Zabezpečit 2 x stôl o minimalnej veľkosti 2 x 1 m + štyri stoličky, ktorý bude v prípade potreby (vecer) osvetlený 

a na mieste (odporúčame v blízkosti pódia), kde sa môžu dostať fanúšikovia skupiny za účelom podpisovej 
akcie a fotenia. (tento bod vstupuje do platnosti iba v prípade potvrdenia agentúrou a týka sa verejných 
koncertov skupiny HEX) 

11. Občerstvenie pre účinkujúcich a technický sprievod skupiny/12 ľudí (Privítame lokálne špeciality a pochutiny, 
máme radi aj domácu stravu, okrem toho nám prosím pripravte 5 x pizza, obložené misy, čerstvé pečivo, 
čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, čaj, káva, mlieko do kávy, 100%  džús 4 x, 2 x Coca Cola, 12 x 0,75 l  minerálka 
neperlivá, kvalitné biele suché víno 0,7 l 2 x a kvalitné červené suché víno 0,7 l  2 x, pivo – 20 ks Pilsner urquell) 
 

Čl.5. Záverečné ustanovenia 
 
1. Agentúra má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch ako ochorenie, úraz, úmrtie umelca. Túto skutočnosť je 

povinný do troch dní od jej vzniku hodnoverne preukázať. V takomto  prípade nevzniká žiadnej  zo 
zmluvných strán nárok na náhradu. 

2. Agentúra môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť vystúpenie (najmä pri nedodržaní bezpečnostných 
predpisov a ochrany zdravia, technických podmienok a podmienok uvedených v článku 2.) V takom prípade 
je nutné o vzniknutých okolnostiach vyhotoviť zápis s osobnými údajmi a podpismi účinkujúceho, 
usporiadateľa  a svedka. Účinkujúcemu tak vzniká nárok na vyplatenie dohodnutej odmeny. 

3. Usporiadateľ môže od zmluvy odstúpiť len vo zvlášť odôvodnených prípadoch stojacich mimo jeho dosahu . 
V takom prípade nevzniká žiadnej  zo zmluvných strán nárok na náhradu. 

4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam skladieb pre potreby SOZA a OZIS a technický rider skupiny 
HEX 

5. Zmluvné strany sa dohodli: 

 zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na stránke obci. www.kralovaprisenci.sk 

 zmluva bude zverejnená aj v centrálnom registri zmlúv 
5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom a 

nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

 
V Bratislave, dňa 11.4.2022 

 

 

 
..………………………….….                                                    ……………….………………. 
               Agentúra                                   Usporiadateľ 

       


