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objednávatelo: Mesto Tuľzovka
Sídlo : Stred 17B, 023 54 Tuľzovka
ĺČo: 00314331
DIČ: 20205533|5
Štatutá.ny orgán: JUDr. Ľubomír Golis
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN : SK45 5600 0000 O0o2 0461 9032
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Fond malých projektov

Zm|uva o umeleckom výkone uzatvoľená v súlade s ustanoveniami Autorského
zákona č.185/2015Z,z. v spojitosti s $ 631-643 občianskeho zákonníka č. 4011967

Zb.v Znení neskoľších predpisov
(ďalej len zmluva)

c. ť ..12022LK

I. Zmluvné stľany

)

Výkonný umelec: Divadlo mladých Šuňava - občianske združenia- šuľĺrHÁĺ
Zastúpený: Mgr. Anna Skokanová

Sídlo: Lúčna 58014,05939 Suňava
IČo : 5i962284
DIČ 2120878760
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka' a.s.
Císlo účtu v tvare IBAN: SK92 0200 0000 0040 3603 3558

II. Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je príprava scenáru a účinkovanie na prehliadke ochotníckych divadiel 
', 

Večerný
festival tradícií a zvykov,, v rámci pľojektu ,, Rok na dedine plný tľadícií a zvykov - kód pľojektu -
SK/FMP/Ilbl071029 - Tento pľojekt je spolufinancovaný Euľópskou úniouo z pľostľiedkov Európskeho
fondu ľegionálneho ľozvoja ako aj štátneho ľozpočtu v ľámci Pľogľamu INTERREG V-A Slovenská
ľepublika - Česká ľepublika 20t4 -2020 pľostľednícĺom ŽSK..
2. Specifikácia diela: Výkonný umelec sa zavänlje vývoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobne, podl'a
svojich najlepších schopností a odovzdať ho objednávatel'ovi vtermíne konania vystúpenia 08. l0. 2022 od
18,00 hod - 19,00 hod.

III. Doba a podmienky plnenia

1. Výkonný umelec sa zaväzuje vývoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobne, podl'a svojich najlepších
schopností a odovzdá ho objednávatel'ovi v termíne konania podujatia tj.8.l0.2022 divadelným pľedstavením:

,,Zens|ý zákon,,.

Tento projekt je spolufinancovaný Euľópskou úniou, z prostriedkov Euľópskeho fondu regionálneho
rozvojaako aj štátneho rozpočtu v rámci Progľamu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká

republika 2OI4 -2O2O prostredníctvom ŽSK.
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IV. Cena diela a splatnosto

1. Splatnosť dohodnutej srrmy sa uskutoční prevodom z účtu objednávatel'a na číslo účtu ýkonného umelca,
uvedeného v záh|avítejto zmluvy'

Z.Zrriuvné strany sa dohodlí zaplatíť účinkujúcemu dohodnutú sumu 400,- € /slovom štyristo eur/ vrátane
DPH pľevodom na účet: SK92 0200 0000 0040 3603 3558 do 5 pracovných dní odo dňa umeleckého ýkonu.

Y.Záväzky a opľávnenia zmluvných stľán

1. Výkonný umelec sa zaväzlljez
a) vytvoriť dielo v zhode s požiadavkami objednávatel'a,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatel'ovi akukol'vek zmenu, ktoľá by mohla ovplyvniť plnenie
ztejto zmluvy.
2. Výkoĺľrý umelec má právo: )

a) na ochranu svojich osobných i majetkoých autorslcých práv, a to i v prípade, žekrealizácii diela nedôjde.
3. objednávatel' sa zaväzuje:
a) zachovať právo na označenie diela výkonného umelca pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy,
b) zabezpečiť ochľanu osobných a majetkových práv zhotovitel'a
c) poskýovať ýkorľrému umelcovi pri výváraní diela súčiĺrnosť
ď) Zabezpečiť vystupenie po technickej stľánke a to tým' Že miesto vystúpenia bude suché a čisté
e) Zabezpečiť, aby pľedstavenie neslúžilo na propagáciu žiadnej politickej strany, hnutia, alebo politicky
činného jednotlivca.

VI. Ukončenie zmluvy
I.Zm\uvĺý vďah jemoŽne skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním diela.

VII. odstúpenie od zmluvy

I. Každá zo zm7uvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zm|lvĺá strana nedodrží svoje záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy.
2' odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody zachované

Tento projekt je spoluÍinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu ľegionálneho
,orro1uako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká

republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.
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IX. Záveľečné ustanovenia

1. Právne vďahy, práva a povirnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto
zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami občianskeho zákorľríka a Autorského zákona Slovenskej ľepubliky'

2. Meniť a doplniť obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

3, Zĺtluva je vyhotovená vtľoch (3) vyhotoveniach, pričom objednávatelo dostane dve (2) vyhotovenia
a ýkonnýumelec jedno (1) vyhotovenie zmluvy. Zmluvajeplatná dňompodpisu zmluvy a účinná zverejnením
v CRZ.

4. Zmll;vné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavľeli slobodne avážne, nie nápadne neýhodných podmienok,bez
akéhokolŤek, donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú' že im nie sú známe žiadne
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp' neúčiĺľrosť tejto zmluvy. obsah zmluvy si prečítali a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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Golis
Mgr' Aĺma Skokanová

Divadlo mladých Šuňava

Tento projektje spolufinancovaný Euľópskou úniou, z prostriedkov Euľópskeho fondu ľegionálneho
rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká

republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.

Pľimátoľ mesta Tuľzovka

)

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček




