
ZnĺLavAo UMELECKoM vÝxoľE AM06/2022

uzatvorenáuzavtďävzmysleustanovení zák.é.185/2015 Z.z.Altors|ýzákonvzĺeĺineskorších
pľedpisov a zákona é. 5I3lt991 Zb. obchodný zákonník v zĺení neskorších pľedpisov

1. Objednávatelo

ZMLUVNE STRANY

MESTO TURZOVKA

Stľed 178, 023 54 Turzovka

rčo: oo:t+:lt

DIČz 2020553315

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

IBAN: SK50600000000020461 7002

zastúpený: JUDr. Ľubomíľ Golis, primátor mesta,

(d'alej ako,,obj ednávatel"')

Vo veciach zmluvy je opľávnený lqpnat':

Mgr. Agáta Machovčáková, č. tel. 0918 571 929, email:

agata.machovcakova@tuľzovka. sk

a

ĽUDovÁ HUDBA GENFI

Zastúpené: Mgľ. Andľej Gernát

Adľesa: Hlinené é.230,023 54 Tuľzovka

dátum narodenia: 19. I. 1977

č.oP: EK792I98

IBAN: SK28 0900 0000 0003 1II3 2916

(ďalej len,,výkonný umelec")

2. Výkonný umelec:

CLANOK I

Výklad pojmov

1. Pod pojmom Výkonný umelec sa na účely tejto zmluvy rozumie spevák, hudobník, herec, tanečník,

žongléľ a iná osoba, ktorá spieva, hrä predváďza, prednáša alebo inak vykonáva literárne, umelecké

alebo folklórne dielo.
2. Pod pojmom Umelecký výkon sa na účely tejto zmluvy rozumie predvedenie, prednes 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 zmluvy rozumie predvedenie literárneho, slovesného,

divadelného, hudobného, audiovizuálneho diela alebo iného umeleckého ýkonu.
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čr'Áľorrr
Pľedmet zmluvy

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

stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa zap|atiť za vykonanie diela odplatu podl'a

podmienok stanovených touto zmluvou.

člÁľox m
Vykonanie umeleckého výkonu

1. Výkorľrý umelec sa zavänlje vykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok:

a. Miesto predvedenia umeleckého ýkonu: Námestie Juľaja Turza

b. Dátum predvedenia umeleckého výkonu: Í3. a 14.08.2022

c' Čas predvedenia umeleckého výkonu: predvedenie umeleckého ýkonu bude trvať v čase

sobota: 16.30 - 18.00 a nedel'a: 14.00 - 14.10

d. Druh umeleckého výkonu: účinkovanie na vernisáži výstavy ,,o FUJARE, FUJARÔČKE.. a

slávnostné trubenie a otvorenie trlavného folklórneho pľogÍamu 50. ľočníka Beskydslcých

slávností,,HRAJ, SLLINEČKo, HRAJ NA TURZoVSKÝ HAJ"

čĺ,Áľox ľv 
)

odmena a platobné podmienlĺy

1. objednávateľ sa zavänlje zaplatiť ýkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela

odmenu vo výške 250,- euľ (slovom: dvestopäťdesiat eur) bankoým prevodom najneskôr do 7 dní po

uskutočnení umeleckého diela.

čĺ,Áľor v
Pľáva a povinnosti objednávateloa

1. objednávatel' sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zaväzlje zabezpečíť celkovú orgarizáciu a

pľopagáciu vystúpenia.

čr,Áľor vr

Pľáva a povinnosti výkonného umelca

1. Výkonný umelec sa zavázuje vykonať umelecké dielo s náležitou odbomou starostlivosťou' na vlastnú

zodpovednosť v čase a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a dodržiavať pri tom pokyny objednávateľa'

2. Z predstavenia ýkonného umelca bude zhotovovaný audiovizuálĺy záznam pre účely spravodajstva a

propagácie mesta Tuľzovka, bez časového obmedzenia.

3. Výkoľný umelec súhlasí s tým, Že objednávatel' vopred zvereni informáciu o jeho účasti na podujatí a

súhlasí s použitím svojej podobizne na účely propagácie podujatia.

4. Výkonný umelec je povinný sa na ýkon riadne pripraviť, podať výkon s plnou zodpovednosťou a

podať ýkon maximálny svojim možnostiam, dodržiavať termín a ostatné dohodnuté podmienky

umeleckého ýkonu.
5. Výkonný umelec berie na vedomie, že objednávatel'neplatí zaň odvody a poistenie

6. Ak nemôže ýkonný umelec podať umelecký ýkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných
mimoriadne závažných dôvodov (iraz a úmľtie v rodine), je povinný o tom bezodkladne vyľozumieť

objednávatel'a a riadne zdokladovať svoju nepľítomnosť v čo najkratšej lehote. V takomto prípade

odmena výkonnému umelcovi neprislúcha.
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7 ' Ak ýkonný umelec bez zaviĺeĺia objednávatel'a neposkytne umelechý ýkon a ak sa nejedná o prípad

uvedený v predchádzajucom bode tohto článku zmluvy, je výkonný umelec povirľrý zaplatiť
objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je
vymedzená v článku IV ods. 1 tejto zmluvy. Zaplaterum zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok

objednávateľa ĺa néúlradu škody v plnom rozsahu. Za rovĺakých podmienok je ýkonný umelec
povinný zaplatiť objednávatelbvi zmlurmú pokutu aj v prípade, ak bezodkladne nevyľozumie
objednávatel'a o okolnostiach uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

CLANOK VII

Zá.ľerečné ustanovenia

1' Zĺtluva sauzatvára jednorazovo na podujatie'

2. Všetky doplnky tejto zmluvy musia by' písomnou formou a so súhlasom obidvoch strán.

3. Zĺĺlhxaje vy'hotovená v dvoch exemplároch akaždý má pĺávnu silu originálu. Jedno vyhotovenie

zmluvy je pre objednávatelä a jedno pre ýkonného umelca..

4. Výkonný umelec, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že objednávateľ, ako pľevádzkovateľ spracúva

osobné údaje na zát<Iade tejto zmluvy, wátaĺe súvísiacich dokumentov v ĺámci pľedzmluvného a
zmluvného vďahu 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 ochľane osobných údajov

a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov' )

5. Zĺlluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch stľán a účirľrosť dňom nasledujúcim po dni jej

zveľejnenia na webovom sídle uspoľiadateľa.
6. Zĺn7uvné stľany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na zĺak toho, že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali.

7. Táto zmluva sauzatvära na dobu uľčitú, na deň 14.08.2022.

V Tuľzovke 03.08.2022

MISTO

umelec
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