
ZMLUVA o UMELECKoM vÝxoľE Aľĺ;04t2022

uza!ĺotenáuzavretáv zmysle ustanovení zák' é' I85l2O15 Z. z. Autoľský zákonv zneni neskorších
predpisov azákonač' 5l3/I99| Zb' obchodný zákonník v zneni neskoľších predpisov

ľ'j'ĺĺ:sTĺi Ký ĺ ľ ĺ*ĺl ;: T.Ĺ.J ij;ĺi]i-l i;Jt

1. objednávatel'

ZMLIIVNE STRANY

MESTO TURZOVKA

Stred 178, 023 54 Turzovka

rčo: oo: I433I

DIČ:20205533i5

Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko' a.s. Čadca

IBAN: SK5060000000002046 1 7002

zastúpený: JUDľ. Ľubomír Golis' primátoľ mesta,

(ďalej ako,,objednávatel"')

Vo veciach zmluvy je opľávnený konat':

Mgľ. Agáta Machovčáková, č. tel. 09l8 57I929' email:

agata.machovcakova@tuľzovka. sk

a

(

ŕr'ĺl']islraltiĺl:l z. ;' rrĺ.: : Z|ail |]cd|alv ] ĺ..l]:]ia Ll]oŽenia:

2. Výkonný umelec: SKUPINA("L:ď...!:.4:.:!:.a,"1"!:./:.il*

Zastúpené: /ĺ,ĺĺzt{p ÚeFlpí(

Ad resa : 4't.V..! lÉ !1... ?.!!. ĺ.l !ľ., 02 ôcl

č.oP: {.(- .?é'( /ĺ3

IBAN : s..r. ĺ'' /./// ...q ! ! p...ľ.( !...(! !(.. !0 /ď

(ďalej len,,výkonný umelec")

CLANOK I

Výklad pojmov

l ' Pod pojmom Výkonný umelec sa na účely tejto zmluvy rozumie spevák, hudobník, herec, tanečník,
. žonglér a iná osoba' ktorá spieva, hľá predvádza' pľednáša alebo inak vykonáva liteľárne, umelecké

alebo folklóľne dielo.
z. Pod pojmom Umelecký rrýkon sa na účely tejto zmluvy rozumie pľedvedenie, pľednes alebo iné tvorivé

vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným
spôsobom.

3. Pod pojmom Umelecké dielo sa na účely tejto zmltlvy rozumie predveĺlenie literáľneho, slovesného,
divadelného, hudobného, audiovizuálneho ĺliela alebo iného umeleckehcl výkonu.

llŕa a:':]alra al'(ia.

0 2022ĺ ,08
Doš]o rjňa

Cĺslo splsll:

Fcčr:l 1lĺiloh: "\:ttc4e/-óa'prrr' n
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čr'Áľorrr
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonať umelecké dielo podl'a podmienok

stanovených touto zmluvou a zitväzok objednávateľa zaplatiť za vykonanie diela odplatu podľa

podmienok stanovených touto zmluvou.

čr,Áľox ru

Vykonanie umeleckého výkonu

1. Výkonný umelec sazaväzuie vykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok:

a. Miesto pľedvedenia umeleckého výkonu: Galéria Centľum Palatínum

a. Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 12'08.2022

b. Čas pľedvedenia umeleckého výkonu: predvedenie umeleckého výkonu bude trvať v čase od

17.00 - 21.00 hod.

c. Druh umeleckého výkonu: hudobný program na veľnisáži výstavy keramikára Jozefa Franka

a na ľecepcii výstavy a slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

člÁNor ľv

odmena a platobné podmiení<y

1. objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť výkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela

oĺlmenu vo výške 600'- eur (slovom: šesť sto euľ) bankovým pľevodom najneskôr do 7 dní po

uskutočnení umeleckého diela.

čr,Áľox v
Pľáva a povinnosti objednávatel'a

1' objednávateľ sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zaväzuje zabezpeéiť celkovú organizäciu a

propagáciu vystúpenia.

čr,Áľox vr

Práva a povinnosti výkonného umelca

l ' Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať umelecké dielo s náležitou odboľnou starostlivosťou, na vlastnťr

zodpovednosť v čase a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a dodržiavať pri tom pokyny objednávatelh.

2' Z pľedstavenia výkonného umelca bude zhotovovaný audiovizuálny záznam pre účely spľavodajstva a

propagácie mesta Turzovka, bez časového obmedzenia.

3. Výkonný umelec súhlasí s tym' že objednávateľvopred zverení 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 možnostiam, dodržiavať termín a ostatné dohodnuté podmienky

umeleckého ýkonu.
5. Výkonný 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

mimoriadne závažných dôvodov (úraz a úmľtie v rodine), je povinný o tom bezodkladne vyľozumieť
objednávateľa a riadne zdokladovať svoju neprítomnosť v čo najkratšej lehote. V takomto prípade

odmena výkonnému umelcovi nepľislúcha.
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7. Ak výkonný umelec bez zavinenia objednávatel'a neposkýne umelecký výkon a ak sa nejedná o prípad
uvedený v pľedchádzajúcom bode tohto článku zmluvy, je výkonný umelec povinný zaplatiť
objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je
vymedzená v článku IV ods. l tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuý nárok
objednávateľa na nálhradu škody v plnom rozsahu. Za rovnakých podmienok je výkonný umelec
povinný zaplatiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu aj v prípade' ak bezodkladne nevyrozumie
objednávatel'a o okolnostiach uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

CLANOK VII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára jednoľazovo na podujatie.
z. Všetky doplnky tejto zmluvy musia bý písomnou formclu a so súhlasom obidvoch strán.

3. Zmluvaje vyhotovená v dvoch exempláľoch akaždý má právnu silu originálu. Jedno vyhotovenie
zmluvy je pre objednávatelä a jedno pre qýkonného umelca..

4. Výkonný umelec, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že objednávateľ, ako prevádzkovateľ spľacúva

osobné údaje na základe tejto zmluvy, vriltane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a
zmluvného vzťahu v spojitosti s osobitnými zákonmi. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením
Euľópskeho parlamentu a Rady EU é. 20161679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektor1ých zákonov. )

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

zverejnenia na webovom sídle uspoľiadatel'a.

6. Znrluvné strany vyhlasuiú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že

zoclpovedá ich skutočnej a sloboclnej vôli ju podpísali.

7 ' Táto zmluva sauzafuára na dobu uľčitú, na deň 12.08.2022'

iťffiovltn

obj atel' Výkonný umelec
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