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Zm|uva o umeleckom výkone uzatvoľená v srĺlade s ustanoveniami Autoľského
zäkona č.185/2015 Z. z. v spojitosti s $ 631-643 občianskeho zákonníka č. 4011967

Zb.v znení neskoľších predpisov
(d'alej len zmluva)

č..z 412018

I. Zmluvné stľany

Objednávatel':
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Štantámy orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

Bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo op:
Štátna pľíslušnosť:
Bankové spojenie :

Číslo úětu :

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
0031433i
2020553315
JUDr. Ľubomír Golis
Prima banka Slovensko, a.s.

sK50 5600 0000 002 0461'7002

Továrenská 4, 81109 Bratislava
1.10.1986
EN838024
Slovenská republika
Prima banka Slovensko, a.s.

sK52 5600 0000 0089 1562 0001

Výkonný umelec: Anna Onderková

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je príprava scenáru a modeľovanie podujatia História v obľaze v ľámci pľojektu

,, Spoznávajme sa navzájom - sK/FMP/|1bl01l023.
2. Špecifikácia diela: Výkonný umelec sa zaväzvje vytvońť đielo podl'a čl. I' tejto zmluvy osobne, podl'a

svojich najlepších schopností a odovzdať ho objeđnávatel'ovi v termíne konania vystúpenia 18. 08. 2018 od
1 1.00 do 21.00 hod.

III. Doba a podmĺenĘ plnenia

1. Výkorľlý umelec sa zavänljevytvoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobne, podl'a svojich najlęších
schopností a oďovzďá ho objednávatel'ovi v termíne konania podujatia tj. l8. 08. 2018.

Tento projekt je spoluťlnancovaný Európskou úniou, z prostrieđkov Europskeho fondu regionálneho
.oruoju áto ui štátneho ľozpoětu v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika _ Slovenská

iepublika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.
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fV. Cena diela a splatnost'

l. Splatnosť dohodnutej sumy sa uskutoční prevodom z úětu objednávatelä na číslo účtu ýkonného umelca,
uvedeného v záblavi tejto zmluvy, prípadne v hotovosti.

2. Znlwné strany sa dohodli zaplatiť účinkujúcemu dohodnutú sumu 200,- € /slovom dvesto euľ /
pľevodom na úěet: SK52 5600 0000 0089 1562, najneskôr do ukončenia implementácie pľojektu.

Y.Záväzky a opľávnenia zmluvných stľán

1. Výkonný umęlec sa zaväzlljez
a) vytvońť dielo v zhode s požiadavkami objednávatel'a,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatelbvi akukol'vek zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť plnenie
ztejÍo zmluvy.
2. Výkonný umelec má právo:
a) na ochranu svojich osobných i majetkoých autorsĘch práv, a to i v prípade, žekręalizácii diela nedôjde.
3. objednávatel' sa zaväzlje:
a) zachovať právo na označenie diela ýkorného umelca pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy'
b) zabezpeěiť ochĺanu osobných a majetkových práv zhotovitel'a
c) poskytovať ýkonnému umęlcovi pń vytváľaní diela súčinnosť
d) Zabezpeěiť vystúpenie po technickej stránke a to tým, žę miesto vystúpenia bude suché a čisté
e) Zabezpečiť, aby pređstavenie neslúžilo na propagáciu Žiadnej politickej strany, hnutia' alebo politicĘ
čirľrého jednotlivca.

VI. Ukončenie zmluvy
l .Znluvný vď ah je možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním diela.

VII. odstúpenie od zmluvy

1. KaŹđá zo zm7uvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodrŽí svoje ztnäzĘ
vyplývajúce z tejto zmiuvy.
2' odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody zachované.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z pľostľiedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja ako aj štátnęho rozpočtu v rámci Progľamu INTERREG V-A Česká ľepublika - Slovenská

republika 2014 -2020 prostredníctvom ŽSK.
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IX. Záv er ečné ustanovenia

1 . Právne vďahy, práva a povirľrosti, ktoré nie sú upľavené touto zmluvou ako i náľoĘ zmluvných strán z tejto
zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka a Autorského zákona Slovenskej republiĘ.

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

3. Zt'ilvaje vyhotovená vdvoch (2) vyhotoveniach, pđěom objednávatel'dostane jedno (1) vyhotovenie
a ýkonný umelec jedno (1) vyhotovenie zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne avážne, nie nápadne neýhodných podmienok,bez
akéhokol'vek' donútenia, nie vtiesni apo uváŽení. Rovnako tak vyhlasujű, że im nię sú známę żiadne
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. obsah zm7uvy si prečítali a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

VTurzovke, 16.08.2018

S Anna onderková
moderátorkamesta

Tento pľojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z pľostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja ako aj štátneho ľozpočtu v rámci Progľamu INTERREG V-A Česká ľepublika _ Slovenská
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