
ZNILUVA
o zorganizovaní kultúľneho/sDoločenského podu i atia

uzavľetá Lodl'a s 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi dvoma podnikatel'mi (s 261 otls.l OlrZ)
v rámci ich podnikatel'skej činnosti. kfoľÝmi sú:

ODBERATEĽ:
Názov: Mesto Tuľzovka
Sídlo:Stľed 178,023 54 Tuľzovka
IČo: oostĺsst
DIČ: 2020553315
Bankové spojenie: Pľima banka Slovenskoo a.s.
IBAN: SKs0 5600 0000 0002 04617002
Kontakt: Mgľ. Agáta Machovčákovát, 091857 1929
E-mail : agata.machovcakova@tu ľzovka.sk

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov meďzi Dodávateľom a odberateľom vznikajúcich pľi

zorganizovaní kulturneho/spoločenského podujatia pod názvom: ,,Účinkovanie Juľaja ,,ŠoKo* Tabačeka.,

lďalej aj Podujatie/ v rámci ktorého Dodávateľ zabezpeči najmä poskytnutie umeleckého výkonu

(moderovanie) vykonného umelca - pána Juľaja ,,ŠoKo" Tabačeka lďa\ej aj Umelecký ýkoď

a odberateľ zorganizuje a zabezpeči podmienky na uskutočnenie Podujatia.

I. Teľmín a miesto Poduiatia

1.1. Teľmín Podujatia: z.7 .2022

1.2. Miesto konania Podujatia: amfiteáter, Mesto Tuľzovka

1.3.Čas začiatku Podujatia a lížuatrvania: 20:00 hod.

II. Pľáva a povinnosti odberatel'a a odmena za Poduiatie

2.1' odberateľ sazavänlje,žepre Dodávateľa zabezpečípodmienky naorganizáciu Podujatia, a to najmä:

- priestory na ýkon Podujatia v teľmíne a mieste podl'a čl.I' spĺňa.iúce požiadavky hygienických predpisov
- všetky potrebné povoleniďsúhlasy/ohlásenia na usporiadanie Podujatia ako aj zaistenie podmienok

bezpečnosti a ochĺany zdravia v zmysle príslušných právnych predpisov
' bezpečnosť výkonného umelca a ostatných osôb, ktorého ho pľi Podujatí sprevádzaji, ako aj zaistenie

všetlcých p otrebných podmienok na bezproblémové uskuto čnenie Poduj ati a

2.2. objednávateľ a Dodávateľ sa doňoďi, že Dodávateľ zabezpeči, aby výkonný umelec uviedol prijem z
podania umeleckého výkonu v daňovom piznani a z tohto dôvodu objednávateľ nevykoná v súlade s $ 43
ods. 14 zélkonač' 59512003 Z.z. o ďaru z pľíjmov v zneni neskorších právnych predpisov zrážku dane zpríjmu
z podania umeleckého ýkonu.

2'2' oďberatel' sa ďalej zaväzuje dodržať nižšie uvedené technické podmienky potrebné pľe uskutočnenie
Podujatia a podanie Umeleckého ýkonu, pľedovšetkým kvalitné ozvučenie a osvetlenie a nižšie uvedené
vybavenie šatne a zázemia:

DoDÁVATEĽ:
Meno a pľiezvisko: Juraj Tabaček
Bydlisko: Antona Beľnoláka 2l70ĺ45,Ži|ina 010 01

Rodné číslo: 790823ĺ8426
DIČ:1'026238026
IBAN: sK95 1100 0000 002ó 1486 5139

Koľešpondenčná adľesa/SnlnomocnenÝ zástupca :

AGENTÚRÁ DAlSYo s.ľ.o.o

Zupkova 29,040 22 Košice,IČo: 3ó581089
v mene ktorej koná Ing. Béreš Maľek 0907 540 518'

agenturadaisv@asentu radaisv.sk

PPoŽIADAVKY:
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2.3.odberateľ má právo kpropagácii Podujatia pouŽiť meno afotogľafie ýkonného umelca Juraja ,,ŠoKo"
Tabačeka a to na materiáloch, ktoré pľiamo súvisia s Podujatím' ktoré je pľedmetom tejto zmluvy. Použité
fotogľafie musí Dodávateľ vopred schváliť, respektíve v prípade potreby zabezpeči fotografie Dodávateľ.

2.4. Stľany sa dohodlio že za Podujatie' v rámci ktoľého dôjde k poskytnutiu Umeleckého ýkonu sa

Odbeľatel' zaväzuje zap|úiť Dodávatel'ovi dohodnutú odmenuo a to vo ýške 1.000.-€ (slovom !!q[9

euľ), pľičom táto odmena je splatná bezhotovostným prevodom na bankoý účet Dodávatel'a a to na

základe umeleckej zm|uvy so splatnost'ou najneskôr 7 dnípľed uskutočnením podujatia.

2.5. odbeľateľ je povinný Dodávateľovi včas a v dostatočnom pľedstihu (najmenej l týŽden pľed termínom

Podujatia) o,známiť všetky potrebné informácie a pokyny súvisiace s Podujatím.

IIl. Pľáva a povinnosti dodávate|'a a stoľno poplatkv (zmluvná pokuta)

3.1. Dodávateľ zabezpeči, že výkonný umelec aspľevádzajúce osoby sa dostavia na miesto konania Podujatia

najneskôľ 30 minút pred začatimpodľa bodu 1.3..

3.2.Dodávateľ ďáva súhlas na to, aby vpriebehu Podujatia boli zhotovované fotogľafie spojené spublicitou
Podujatia' Strany beru na vedomie, že vyhotovovanie audiovizuálnych alebo akýchkoľvek iných záznamov
z Podujatia podlieha súhlasu ýkonného umelca, resp. sa spľavuje ustanoveniami Autoľského zákona
upľavujúceho umelecký výkon ýkonného umelca a jeho zaznamenávanie.

3.3. odberateľ sa zav'ázuje, že v priebehu tohto Podujatia nebude v žiadnej forme pľopagovaná politická Strana,
politické hnutie, náboženská organizácia a že nebude počas tohto podujatia propagovaná rasová alebo
akákolŤek iná neznášanlivosť. odberateľ zodpovedá aj za vyššie uvedenú propagáciu uskutočňovanú
akýmikol'vek osobami v mieste a v čase konania podujatia. V takomto pľípade sa odberateľ zaväzuje
bezodkladne zamedzíť vyššie uvedenej propagácĺi. V prípade porušenia akejkol'vek z ýchto uvedených
povinností sa chápe ako vážne porušenie práv apovinností.

3.4. Doďávateľ má pľávo odstúpiť od zmluvy vo zvláštnom odôvodnenom prípade, ýkajúcom sa ýkonného
umelca ako napríklad choroba, ,6raz, umrtie v rodine a závažné súkľomné dôvody. V ýchto pľípadoch
ĺevzniká žiadnej zmluvnej strane nárok na úhľadu vzniknuých nákladov. Dôvod odstúpenia musí byt'však
umelcom ľiadne a bez meškania podložený. Záloha uhľadená odbeľateloom bude vľátená v celom
ľozsahu.

3.5. V prípade, že dôjde zo strany objednávateľa k stornovaniu sluŽby, z dôvodu iného ako je vyššia moc, je tento
dodávateľovi povinný uhradiť :

ď počnúc dňom vystavenia objednávky - 30% z celkovej dohodnutej odmeny
b/ 60 dní pľed akciou _ 50% z celkovej dohodnutej odmeny
c/ 30 dní pľed akciou - 80% z celkovej dohodnutej odmeny
dl 14 dni pred akciou - I00% z celkovej dohodnutej odmeny

3.6. Stľany sa dohodli, že stomo poplatok (zmluvná pokuta) dohodnutá v tejto zmluve je splatná v určenej lehote
na základe ,ýzw (oznámenia) Dodávateľa adresovaného odberatel'ovi, ľesp. realizácía storno poplatku môže
bý'vykonaná aj tak, že Dodávateľ si zodpovedajúci stomo poplatok započitanauž zaplatenú odmenu podľa
bodu 2.4 tejto zmluvy.



IV. Záveľečné ustanovenia:

4.L Zmluva nadobúda platĺnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stľanami.

4.2'Zmfuvrje možné meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch zmluvných stľán formou písomného
dodatku.

4.3.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach. Jedno (1) vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.

4.4 Záležitosti touto zmluvou neupľavené sa primeľane spľavujú ustanoveniami obchodného zákonníka.

v Turzovke dňa .3'Íebruára2022

DoDÁVATEĽ:
Juľaj ,,ŠoKo'o Tabaček

ODBERATEĽ:
Mesto Tuľzovka
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