
ZMLUVA o UMELEcKoM vÝroľE Alĺl5ĺ2022

uzatvorenáuzavretáv zmysle ustanovení zák. é. I85l20I5 Z. z. Autorský zákonv zneni neskoľších

pľedpisov a zákona č. 513lI99I Zb. obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

1. objednávatel'

ZMLIIVNÉ STRANY

MESTO TT]RZOVKA

Stred 178, 023 54 Turzovka

Ičo: oogt+lst

DIč:2020553315

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

IBAII : SK5 060000 0000020461,7 002

zastúpený: JUDr. Ľubomíľ Golis, pľimátoľ mesta,

(ďalej ako,,obj ednáv ateľ")

Vo veciach zmluvy je opľávnený konat':

Mgľ. Agáta Machovčáková,é.tel.0918 571 929, email:

agata. macho v cakov a@tur zovka. sk

a

2. Výkonný umelec: Máľia a Radko Záhumenskí

Zastúpené: Mária Záhumenská

Adľesa: Stred 375, 02354 Turzovka

Dátum naľodenia: 05.05.2004

č. oP: HX639343

IBÄN: sK220200 0000 0043 33710455

(d'alej len,'výkonný umelec")

čr,Áľox r

Výklad pojmov

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

žong|ér a iná osoba, ktoľá spieva, hrá pľedvádza, prednáša alebo inak vykonbva lllterérĺe, umelecké

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

vykonanie umeleckého diela alebo folklómeho diela spevomo hÍaním, ľecitáciou, tancom alebo iným

spôsobom.
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3. Pod pojmom Umelecké dielo sa na účely tejto zmluvy rozumie predvedenie liteľámeho, slovesného'

divadelného' hudobného, audiovizuálneho diela alebo iného umeleckého výkonu.

čr,Áľor rr

Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok ýkonného umelca vykonať umelecké dielo podľa podmienok

stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonanie diela odplatu podl'a
podmienok stanovených touto zmluvou.

cLA|ĺoKIII

Vykonanie umeleckého výkonu

1. Výkonný umelec sazaväzllje vykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok:
a. Miesto predvedenia umeleckého výkonu: Kulturny dom R. Jašíka v Tuľzovke
b. Dátum pľedvedenia umeleckého ýkonu: 30.9.2022

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

15.50 hod. do 16.15 hod.

d' Druh umeleckého ýkonu: zabezpečerue hudobného vystúpenia pľed KD R. Jašíka pri
odovzdávani zrealizovaných investičných pľojektov

člÁľox rv
odmena a platobné podmienky

1. objednávateľ sa zaväzĺlje zaplatíť výkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela

odmenu vo ýške 60 eur (slovom: šesťdesiateuľ) a to vrátane dopľavy a technického zabezpeéeria,
bankovým pľevodom najneskôr do 14 dní po uskutočnení umeleckého diela.

čr,Áľor v
Pľáva a povinnosti objednávateloa

1. objednávatel' sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zavänlje zabezpeéiť celkovú orgaĺizáciu a
pľopagáciu vystúpenia.

čr,Áľor vr

Pľáva a povinnosti výkonného umelca

1. Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať umelecké dielo s náležítou odbornou staľostlivosťou' 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 audiovizuálny záznam pre účely spravodajstva a

propagácie mesta Turzovka, bez časového obmedzenia.

3. Výkonný umelec súhlasí s tým, Že objednávateľ vopred zvereni informáciu o jeho účasti na podujatí a

súhlasí s použitím svojej podobizte ĺaúčely propagácie podujatia.

4' Výkonný umelec je povirrný sa na ýkon riadne pripraviť, podať ýkon s plnou zodpovednosťou a

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

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

6. Ak nemôže výkonný umelec podať umelecký výkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných
mimoriadne závažných dôvodov (iraz a úmrtie v rodine), je povinný o tom bezodkladne vyrozumieť
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b.,
?o ,

objednávatel'a a riadne zdokladovať svoju nepľítomnosť v čo najlaatšej lehote' V takomto prípade
odmena ýkonnému umelcovi neprislúcha.

7. Ak ýkonný umelec bez zayinenia objednávatel'a neposlgrtne umeleclcý výkon a ak sa nejedná o prípad
uvedený v predchádzajicom bode tohto článku zmluvy, je ýkonný umelec povirĺrý zaplatiť
objednávatelbvi zmlurmú pokutu vo výške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je
vymedzená v článku [V ods' 1 tejto zmluvy' Zaplateĺĺm zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávatel'a na náhľadu škody v plnom ľozsahu. Za rovna|ých podmienok je ýkonný umelec
povinný zaplatiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu aj v pľípade, ak bezodkladne nevyrozurnĺe
objednávatel'a o okolnostiach uvedených v predcháďzajúcom bode tohto článku zmluvy.

CLANOK VII

Záverečné ustanovenia

1 . Zlĺtllva sa uzatvára jednorazovo na podujatie.

2. Všetky doplnky tejto zmluvy musia byť písomnou foľmou a so súhlasom obidvoch strán.
3. Zm\uva je vyhotovená v dvoch exempláľoch akaŽďý má pľávnu silu originálu. Jedno vyhotovenie

zmluvy je pre objednávatel'a a jedno pľe ýkonného umelca..
4. Výkoĺľrý umelec, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že objednávateľ' ako prevádzkovatel'spracúva

osobné údaje na základe tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci pľedzmluvného a
zmluvného vzťahu v spojitosti s osobitnými zákonmi. Spracúvaníe sa vykonáva v súlade s naľiadením
Európskeho parlamentu a Rady EU č.20161679 a zákonom č. 18/201 8 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov.

5' Zmtuva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle usporiadatelä.

6. Zĺriuvné strany vyhlasujú, Že si túto zmluvu pľečítali, jej obsahu poľozumeli a ĺa znak toho, že
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali.

7. Táto zmluva sauzatváta na dobu určitú, na deň 30.9.2022.

V Turzovke .....

Á

....'....ví!r**,rkĺ..
Výkonný umelec

l\4[ST0

3

zho89698
Textový rámček




