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ZMLIIvA o UMELECKoM rnŕroľE AM14/2022

lzafuorenäuzavtetä v zmysle ustanovení zák. č. l85l20l5 Z. z. Autotský zákonv zneníneskorších
predpisov azžtkonač. 5I3lI991Zb. obchodný zákonník v menineskoľších predpisov

1. objednávatel'

ZMLU\AIE STRANY

MESTO TURZOVKA

Stľed l78, 023 54 Turzovka

rČo: oo:t+::t

DIč: 20205533l5

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Čadca

IBAN: SK5 060000 0000020 4617 002

zastúpený: JLIDľ. Ľubomír Golis, primátor mesta,

(ďalej ako,,objednávateľ")

Vo veciach zmluvy je oprávnený kdnat':

Mgľ. Agáta Machovčáková, č. tel. 09l8 571 929, email:

agata.machovcakova@turzovka. sk

i

Divadelný súboľ scHoD

Zastúpené: Ivana Bublíkova

Adľesa: č'p.472,756 5I Zašová

Dátum naľodenia: 20.5.1964

č. oP: 201453655

IBAN: CZ22 0800 0000 0024 3697 8359

(ďalej len,,výkonný umelec")

'2. Výkonný umelec:

člÁľor I
Výklad pojmov

Pod pojmom Výkonný umelec sa na účely tejto znlrrvy ľozumie spevák, hudobník, heľec, tanečník,
žongléľ a iná osoba, ktorá spieva' hľá predvádza, pľednáša alebo inak vykonáva liteľáľne, umelecké
alebo folklórne dielo.
Pod pojmom Umeleclľý výkon sa na účely tejto zmluvy ľozumie predvedenie, pľednes alebo iné tvoľivé
vykonanie umeleckého diela alebo folklóľneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným
spôsobom,
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3. ,Pod pojmom Umelecké dielo sa na účely tejto zmluvy ľozumie predvedenie literárneho, slovesného,

divadelného, hudobného, audiovizuálneho diela alebo iného umeleckého výkonu.

Čr,Áľorrr
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonať umelecké dielo podľa podmíenok

stanovených touto znluvou a zŕĺvázok objednávateľa zaplatiť za vykonanie diela odplatu podl'a
podmienok stanovenýclr touto zmluvou.

čr-Áľor nr

Vykonanie umeleckého výkonu

Výkonný umelec sazavázlje vykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok:

, a. Miesto predvedenia umeleckého výkonu: Kultumy dom R. Jašíka v Turzovke
b. Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 09.10.2022
c. Čas pľedvedenia umeleckého výkonu: predvedenie umeleckého ýkonu bude trvať v čase od

16.00 - 18.00 hod.

d. Druh umeleckého výkorru: zabezpečenie divadelného predstavenia ,,PLODY ME
ZÁHRADKY" na večelalom festivale tradícii azvykov _pľehliadke ochotníckych divadiel

čr,Áľor ľ
Odmena a platobné podmienlcy

1. objednávateľ sa zaväzuje zapl'atiť výkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela
odmenu vo výške 240,- eur (slovom: dvestoštyľidstať eur) ato wátane dopravy atechnického
zabezpečenia, bankoqým prevodom rrajneskôr do 14 dní po uskutočnení umeleckého diela.

Čr,Ánor v
Práva a povinnosti objednávatel'a

1. objednávateľ sa vo vlastnom mene a na vlastné náklad zaväzlje zabezpečiťcelkovú otganizáciu a
propagáciu vystúpenia.

čr,Áľox vl
Pľáva a povinnosti výkonného umelca

1. Výkonný umelec sa zavánlje vykonať umelecké dielo s náležitou odbornou staľostlivosťou' na vlastnú
zodpovednosť v čase a v ľozsahu uvedenom v tejto znluve a dodržiavať pri tom pokyny objednávateľa'

2. Z pľedstavenia ýkonného umelca bude zhotovovaný audiovizuálny záznam pre účely spľavodajstva a

pľopagácie mesta Tuĺzovka, bez časového obmedzenia.

3. Výkorurý umelec súhlasí s tym, že objednávateľ vopľed mereni informáciu o jeho účasti na podujatí a
súhlasí s použitím svojej podobizne na účely propagácie podujatia.

4. Výkonný umelec je povinný sa na výkon riadne pripraviť, podať výkon s plnou zodpovednosťou a
podať výkon maximálny svojim moärostiam, dodľžiavať termín a ostatné dohodnuté podmienky

umeleckého výkonu.
5. Výkorľrý umelec beľie na vedomie, že objednávateľ neplatí zaň odvody a poistenie

6. Ak nemôže výkonný umelec podať umelecký výkon vôbec z dôvodov ochoľenia alebo z iných
mimoľiadne zŕxažných dôvodov (iraz a úmrtie v ľodine), je povinný o tom bezodkladne vyrozumieť
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objednávateľa a ľiadne zdokladovať svoju neprítomnost' v čo najkľatšej lehote. V takomto prípade

odmena výkonnému umelcovi nepľislúcha.
'1' Ak výkonný umelec bez zavinenia objednávateľa neposkytne umelecký výkon a ak sa nejedná o pľípad

uvedený v predchádzajicom bode tohto článku zmluvy, je výkonný umelec povinný zaplatiť

,objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je

vymedzená v článku IV ods. 1 tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuý náľok
objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Za ĺovnasch podmienok je výkonný umelec
povinný zaplattť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj v pľípade, ak bezodkladne nevyľozumie
objednávatel'a o okolnostiach uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

čr,Áľoxvrr
Zíverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzafuĺára jednoľazovo na podujatie.
2. Všetky doplnky tejto zmluvy musia byť písomnou formou a so súlrlasom obidvoch stľán.

3. Zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplárochakaždý má právnu silu originálu. Jedno vyhotovenie
zmluvy je pľe objednávateľa a jedno pre výkonného umelca.'

4. Vykonný umelec, ako dotknutá osoba beľie na vedomie, že objednávatel', ako prevádzkovateľ spľacúva
,osobné údaje na zák|ade tejto zmluvy, vrĺĺtane súvisiacich dokumentov v ľámci predzmluvného a
zmluvného vzťahu v spojitosti s osobitnými zákonmi. Spracúvadie sa vykonáva v súlade s nariadením
Európskeho paľlamentu a Rady EÚ č,. 20161679 a zétkonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o znene a doplnení niektoých zákonov.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zveľejnenia na webovom síĺlle usporiadateľa.

6. Zmluvné stľany vyhlasujú, že si tuto zmluvu pľečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak toho, že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôlijupodpísali.
7. Táto zmluva sauzafuára na dobu uľčitu, na deň 08.10.2022.

V Turzovke 26.09.2022

MISTO
/.

.','/td/r'L-
,''- '

Výkonný umelec
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