
ZMLUVA O PREVEDENÍ UMELECKÉHO VÝKONU

PK PRODUKCION s.r.o.

Muškátová 28, 902 01 Pezinok

IČO: 47097604, DIČ 2023797622

Bankové spojenie: VÚB Pezinok

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0039 5608 1654

Zastúpená: Bc. Peter Kramár - konateľ

(ďalej len agentúra)

a

Obec Zázrivá

Stred 409, 027 05 Zázrivá

IČO: 00315010, DIČ: 2020561906

Bankové spojenie:

Zastúpená: JUDr. Matúšom Mníchom - starosta

(ďalej len objednávateľ)

Uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o uskutočnení vystúpenia Palo Drapák 

akustic bánd

1/ Agentúra potvrdzuje, že uskutoční umelecké vystúpenie na základe objednávky zo dňa

18.5.2022

2/ Termín konania: 17.07.2022

Typ vystúpenia a trvanie: koncert v trvaní 60 minút

Miesto konania: Zázrivá - amfiteáter

Začiatok koncertu: 18.00 hod.

Zvuková skúška: nie



3/ Odmena za vystúpenie: 2000 EUR

Doprava je zahrnutá v cene vystúpenia. Odmena musí byť uhradená najneskôr do troch dní 

od uskutočnenia koncertu na základe faktúry vystavenej agentúrou.

Zvuková a svetelná technika bude zaistená objednávateľom.

4/ Agentúra sa zaväzuje zabezpečiť všetkých účinkujúcich na miesto podľa požiadaviek 

objednávateľa. Účinkujúci prevedú vystúpenie svedomité, podľa dohody s objednávateľom, 

poprípade podľa pokynov režiséra, dramaturga alebo produkcie.

5/ Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov, ktoré zakladajú 

objektívne nemožnosť plnenia /poveternostné podmienky, opatrenia COVID 19, a.p./.

V tomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na náhradu škody.

6/ Neuskutoční sa dohodnuté vystúpenie z dôvodu zrušenia objednávateľom, vzniká agentúre 

nárok na úhradu vzniknutej škody a to 50% z dohodnutej odmeny.

7/ Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vystúpenia nebudú zriaďované akékoľvek 

profesionálne filmové záznamy. Pokiaľ sa tak bude diať, je usporiadateľ povinný tomu 

zabrániť. Agentúra berie na vedomie prípadnú LED projekciu vystúpenia.

8/ Ostatné požiadavky:

- Počas akcie umožniť predaj zvukových nosičov - autogramiáda

- Poskytnutie telefónneho čísla kontaktnej osoby na mieste konania

- Poskytnutie kontaktu na zvukára

- V tesnej blízkosti miesta vystúpenia zabezpečiť parkovacie miesta pre účinkujúcich

9/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom z nich. Zmluvné strany prehlásili, že sa so zmluvou riadne oboznámili, obsahu 

porozumeli a podpísali.

PKPRODUKCION s.r.o
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Príloha č. 1

Repertoárový list

1) Pocit vášne
2) Vrakovisko snov
3) Horí
4) Žiť sa ešte dá
5) Choperboy
6) Niečo bolo niečo je
7) Láska, zmätok, hriech
8) Ján Amos Džínový
9) Raz všetko skončí 

Slovenské mamičky 
Na kráľovej holi

10) Všetci spolu bez prachov
11) Osud môj
12) Dvaja spolu v noci
13) Zaľúbená žaba
14) Slnko nevychádzaj
15) Maj may

P.Drapák/J.Žák
P.Drapák/J.Žák
P.Drapák/J.Žák 
P.Drapák/J. Soviar 
P.Drapák/J.Žák 
P.Drapák/J.Žák 
P.Drapák/J.Žák 
P.Samel/P.Juraja 
P.Drapák/P.Uličný 
ľudová 
ľudová 
P.Drapák/J.Žák 
P.Drapák/J.Žák 
P.Drapák/P.Drapák 
P.Samel/P.Jursa 
P.Samel/P.Jursa
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