
Zĺnľuva o uĺneleckoľn výkone

Llzatvorená v zmysle ustanoveniu $ 91 a následne zákona č. 18512015 Z.z" Atltoľský zŕlkon
v zneirí ĺleskoršic]r pľedpistlv

ĺnedzi zĺnluvnýnri stĺananri:

MC Dcsign s-ľ"o"

'foistéhĺl 5 8l 1 06 I]ratislava - rĺestská časť Staľé Mesto

ico: s I2B7 064, DIČ.: 2r2}b626g8
Z'asĺtp ená: Marek ĺJžtlbek, kolrateľ

Spoločnosť zapísana v oR SR Bľatislava ĺ., oĺĺdieĺ: Sro, Vĺožka č.: 61531/B
(ďalej len "oDodávateĺ"o)

A

l\{esto T'uľzovka )
Stľed 1 7 8' 02354 Tuľzovka

ICo: 003 14331 DlČ:20205533 1 5
(Zastupujúca osoba JUDr. Ľubomíľ Golis)

(ďalej 1err,,oh.iednávate["')

Čľámoĺ< t.
VýkÄaĺĺ pojm*v

1" Dodávateľ je ĺ:sĺ:ba povirurá zabezpečiť vykonanie Uĺneieckého výkonu - konceŕu
r'ýkonným umelcom - Mafia Coľneľ (d'alej len ,,Yýkonný uĺnelec'o). Dodávateľ
týmto vyhlasuje, že je výlrraĺlným a.jediným sprostĺeĺlkovateľom Výkonného umelca'

Ž. Výkonný unrelec je osoba odborne a prár'ne spôsobilá na pľedvedenie umeleckého
výkorrrr špecifikovaného r, Čtani<u IiI', bod 1 tejtĺl zmluvy.

_j. Umelecký výI<cn je preĺlveĺlenie umeleckého diela Spevom za poclmienok stanovenýclr
r'článlal IlI tejtĺr zmluvy.

4. Učastníci, Mesto Tuľzovka ako objednávateľ na jeclnej strane a MC Desigľĺ s.r.o.
ako Dodár,ateľ na stľane drrrhej, v zmysie platných pĺár'nych pľeĺlpisov, predovšetkýnl
ustanovenĺ zákona č. 18512015 Z"z. Autóľský zákon v znení neskoľších pľedpisĺlv
(ďalej len .Autarský :zákon") a zákona č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení
ĺreskoršíĺ:h pľedpisov rrzatváľajú túto zmlur,tl o zabezpečení unreleckého výkonu
(d'alej len ",Zmluva").



C!ánoĺ< ĺĺ.
Pľeĺĺrneť a účel ZrnBuvv

( 1) Pľedĺnetoĺn tejto 'Zrn|uvy je závazok Doĺlávatel'a zabezpečiť r,ykonanie uĺneleckého výkonu _
lĺĺlnceĺtu - Výkonným umelc<lrĺl poclľa podnrienok stanovených touto Zmluvori a zavázok
Cĺ:jeclnávaíel'a r-aplatit' za v-vkonanie urrreleolĺého výl<onu odirrenu podl'a podnrienok
stanovených tĺluto Zmliľvou.

Clánok ĺXĺ"
Vyĺ<cĺmanie dietra

i1) Doclavatel' sa 'zavázuje zabe'zpečlť výkon ulneleckého clieia' kclnceľtu - Výkonným umelcom
v spĺievode kapely za ĺrasieĺlovirých podmienok;

obsahom umĺ:leckáhcl výkonu:
Nŕrzov podujatia:
Miesto pĺedvedenia umeleckélro výkoĺlu:
DátLlĺĺ predvedenia umelecl<ého výkonu:
Cas pľedveclenia ilmeleckóiro výlĺoĺru:

Zabezpečenie kcncerĹu MC v dÍžke 50 ruin.
-ľuĺzovkir 

- Verejné podrrjatie
Pľíľodný arnfiteáier v Turzovke
2.1.2022,
od cca 20:15

ČEánok {V'
Oĺĺĺmena a trllatolrné pod ľľriem}ry

(i) cbjcclnávtltei' sa zavázĺljel za'platit' ĺ}ĺlĺlávateľa,ĺi za ĺĺohocĺnuté zabezpečeĺrie vykonania
tlmeieckého výkonrr Výlĺorrnýrrr itmelcoĺn ,:ĺjmenli vo r,ýšlĺe 25{}{},- fiUR (clvetisíc pät'stll
E UI{_), úlrľaĺlou l ;aktťrĺy.

(2) 0ctrneniĺ zavykonanie unreleckeho diela tak ai<o je popísaná v čiánku ĺV bod l tejto zmluv-v
_ie splatrlá 14 clrií cd podania urĺeleckélro diela, na zá\<Iade r,ystavenej ĺäktury Dodávatel'oni.

{3) oĺcjeclnávatei'a doĺlávateľ sa dolrodli, Že dodár,ate1'zabezpečí' aby urnelec uvied'ol pľíjern z
1rodania urneleckého výkonu r, ĺlaňovoľn pľiznani a z tohtrr ĺlôvoelu objeclnávateľ nevykĺlná v
sú[aĺJe s $ 43 ocis. 14 zál<oria C. s|isnau Z.z'. o dani z pľíjmov v znení ĺieskoľších piávnych
pi'e<ĺpiĺ;cl'n' zl'ážlru dane z p-ľíjrnil z podania umeleckého výkoiru"

ČÄáľĺo}< V.
Pľáva a 6lovíĺlľlCIsti CIhjeďnávaŕ'e!'a

(1) ,{k je Úiljeĺlnávatei' nútený ztrreniľ' teľmín, v kttirĺlnr je poŽaĺ1ovanÓ pľedvedenie umeleekéh*
vi/iĺclnu Výkorrnýrĺ uĺnelcotn, najĺnä z dôvodov ĺyšše.j moci alebo zavinenia tľetiirri osobatni,
je opľávrreriý tal< uľobit'' V takotir pľĺpade je však objednávateľ povinný akceptovať všetky
ilré zár'iizky Výkonného untelca, ktoľé r.,znikli pľecĺ týmto oználrrenítl a na zál<lad,e cl'alšícil



vzá.jonrnýcir ĺiohovĺlľov meclzi Ol;jĺdnávateĺ'oĺri a Dĺrclávatei'orĺi spoiočrie nájst'náhradný
nqbĺižš;í mtlž'ný ternrín vyhovujirci oboĺn zmiuvnýĺn stľanánt.

(2) Ĺ}b,jecnávĺtel'sa vo vlasĺnom nlene a. tra viastné náiĺlady zavázaj* zalrezpečit':
t.ĺ:cbnieke rrybavenie pre Výkĺllinéľio unreĺca 14 r'lykoĺraĺiie <lieia rrtl záĺ<laĺle cloclaného
ĺĺ:ĺ;hniĺ:lĺélrĺl t'iĺjeĺtt a slage p[ánll, ktĺilý ĺájdel'e na v,'ebe wwrv.ĺĺiafiacoľneľ'Sk,
e e l lecvú oľgani zác i u a pľ tlpagáciu 1'ystúpenia,
ĺjĺlĺlržat' rršeti<y zákonoin stanĺ:lrlené povinnclsti vyplývajťlce z jeho
čiĺln*sĹi. zahezp*čiť ochrĺrtlu ž,ivoitt a ;:cĺĺavia Výkoĺrnélro unĺelca
zalrezp;cčit'oclrrĺrĺ:u vnesených veci Výkcniré]ro tunelca' zvt_ĺiĺovej a sveteĺirej techniky pľoti
po š lĺo ĺlĺ-,ĺriri a oĺlcucízeniu.

{3} Za poĺ'rtšerrie ktoľéhoj<ol'vek rrsianovenia čláĺrku V iejto Z.m1ul,1,sa objeclnávatel' zaväzujĺ:
z-'a.pitĺtiť ľ]aqlávatel'ovi znrlrtvnťt poktĺltĺ vo výŠl<e l 00,- ouĺ (sio.zonr: .leĺ1nosto elir,'!, a to Za
|<ažt1i: ĺĺ'ikóto jednotlive poĺušeĺrie. Ĺĺn|uvna pol<ilt;i je splatnŕr na zál<lade výzvy Dodávaĺĺ:l'a
rlĺlrcčeĺĺe1' Objednávatel'ĺ:vi. Náľok na nálrĺaĺ{rr škciĺly ĺýiĺr niĺ; je eĺotknutý.

{5) V pľípĺĺte z*rLĺšenia vystťrpenia zĺs ska.ny Olljedĺlá.ratel'a a oclsĹripenie od zrĺluvy

ai 9{) _ ĺ4 dĺrí ;:ľed stanovenýĺn ĺJátuĺ:iraĺn uĺneisckóho výlconu _je objeĺlnávatel' poi.inný rrhľ;ĺĺliť
50 %l z' ĺlciĺneny ĺlohodn'ĺte.j r, ť-1lánkr'ĺ J\z'

l;i l'rĺmej n*,Ž 14' cinípľecĺ staľĺovenýnl ĺĺáíriĺrolir LrnreleckéĹro vjknnui,, objeclnávatel'povrnirý
ulrľadi|' 100 % z odmeny ĺlohoeinrrtej v Článku ĺV'

ci \z prĺpaĺJe ztušetria vyshrpenia z dôvoĺJu epidéĺnie aie'bo inej Žir'elrrej ĺ<atastľoľy inej
zcjľaviuolrľozrrjúcej sitrrĺ'icie si t:eĺtáĺokuje clĺ:dávaíeĺ'žiadnu 'finančnú nálrľacltl.

Ĺ]}ánok V["
Fráv*t a poviľerl rĺstí ĺ}odávatel'a

ĺi) Dodávatel' sa zavr.izuje zabe:ĺpečiť 1,ykonarrie trmeĺec]<éhĺ; r'ýkonri Výkonnýrn rrnrelcoĺ-lt
csobtie, ĺiaĺ1ĺie, llčas, na vysolĺej ilľof'esicln;ílnc-j a rri:leieckej urĺlvĺii v ľáĺllei akcie
us,pcľiaĺianej Ob j ednávateľĺlln.

{2} ĺ}*dávaíel' je povinný zabez,periiť, aby Výkoĺrný ulneiec pĺi ľealizácii pľecĺn:letu tejto Znrlur'y
naiĺ;rä:

ai ĺiost;lvil sa na ĺĺĺiestĺ: výi<onu ĺia svojc ĺláklaĺj.z a zodpĺlvednĺ;sť, v čase uĺčetlotĺt
ĺlbjednávatel'om,

b) riaĺ1ne sa pĺipĺavil na pľedvedenie unreleckélio r,ýkonu,
ir) 1:ĺedvádza} výkoĺr v stave spôsobiiorrr ĺra jeho predvedeuie l, Stanovenoĺn tenníĺre a ila

lriiestĺ: a v čĺise, ktorý rrĺ:či Objeĺlnávatel',
ĺ1) zĺĺl:žai sa al<ýc1rko1"r,ck činriosti, !ĺ1oré by motrli olrrclzit'lĺvaliru pľeĺlváĺlzaĺlého

iĺl:releckóho výkonu aleLro ktoľé by rrrohii oĺtľozií'p1*eltic iejto Zrlriirvy'



ei bezclĺl]<laĺiire te]elĺlrriclĺy" lĺrxcnr alebo ĺ;-mailom ĺrznáĺĺi1 Úbjcdĺlŕrvateľovi, ak
Výkonný ttĺnelec nie.je spôsobilý z dôr'oclu práceireschĺ:pllĺ:sti alebo z inelro ĺĺÔvocirl
pĺ:eĺĺr,áĺlzat' výkcln podi'a tejtĺl Znrltlvy.

l) ľi;rdr:re ĺiznámil objednávatei'cvi ilcla.ie trevyhnutne potrebrré k vyťrčtovaniu o<imeny
Výkĺ:nrlého u ĺrrĺ: lca poĺii'ĺt tĺ:.j Ĺo Zrn tru vy.

g) Kĺlntaktnou osobĺlu na nriesle za clociávrrtel'a: Vtaĺek l}Žrrbek tcl. č.: r421 g1l 827 l48'

{]tĺtmok \iX{"

{Jč<ĺl ĺĺ čeni e zĺrtl ĺl vy

t i ) Zillirva sa uzatvára rta dotlit dohoĺirrutehĺr plnelria, tak ako je ĺo popísarle r, člárrku IIĺ. Tejto
Znluvy.

( J} .crnlrlvnó stľany sťt opľírr'nené zmluvný s,zťa|l rikoĺlčil] pľeĺl teĺ:nlínoĺn dohclclnutélro plnerria
nasl,:dol'tiýľlri spôsobnri:

1rísolnnĺ:rl ĺlolrĺlc1ou,

oĺistťtpeĺríln oĺi zmluql.
{3i Ĺ_).csĺúpenie oĺĺ ĺojtc Zĺnltlvy za sta'ny objecĺlrávatel'a mrisí byť rrskutočnené v písonrnej 1bľnle

ĺr trlrtsí byt' ĺ}odávateľovi donN":ené'
(/ii il*dávatei' ĺrrÔŽe od Zrrlrľ;y odsĺ*piť iba :n r'ávažných ciovĺ:ĺlor,, ktoľé Doclávateľovi

n*ĺlovoliĺ't ',,ykoĺlaľlie rtľleleckei'iĺi výkoiiu zzĺbezy:ečiť (zdľavotĺló ĺĺÔlrociy a/alebo, z'áva?-né
dÔvclĺ_iy ĺ:soblte"i pĺlvalry Výkorrrieho urneica) alebi: z ĺiôvoĺJu poľušenia tejtĺr zrĺrluvy zo stľan,rl
{}bjoclnávatel';r. ĺ}ôvoĺi oĺlstťlpeliia od znltlvY sa tr}ĺlĺlávatel' zaviizuje riaĺlne 1'lĺ:eukázaí'
{} bj eĺĺliá r'a iĺ: l'o r' i lrez z byt,; čĺlého ĺl ĺjkla ĺlu.

(5} Ak sa ĺtĺrrelecký rĺýkon neuskuĺcčtrí z clôvoĺĺu vyššej nroci (i:riĺodriá katastľoŕa, silný vieĺoľ,
šťĺajiĺ, chĺrľcli:y. eiridémie a pocl.} ĺr z ciÔvĺ;dcv' ]<ioré ncvie ovpiyvĺrit' Žiaĺlna zo zmluvlrýĺĺl
sĺĺĺtlt. l'šetky l,yvolane stľaĹ}ĺ si znirša kaŽdá zľrllrtvná stĺĺina.

{ĺíi Zirrluva l'nÔŽe byť rlkonč:eirá aj oizájoirirrort písomnĺ:r: ĺJol'ioĺ1ĺ:u zirlluvných stĺán'

Cláuno${ Vĺtä.
Záveľeče} é ustilĺroveľĺi*

{ i i 'í'ĺltĺ; }1;rrluva sa ttzatrláľa na clabu rrľčitú - ĺlcbrr tľvaniii pľed.redenia rrĺne1eckófu6 rĺýkonu'
{il) T'áĺo Zĺnluva lladoloirĺia platnosť a stáva sa ťĺčinnotl dťionr lrasiecitrjricix]1, l"}o jej zveĺejrlerrí na

u'cbor'ej stľĺ-rnke Mesta Eĺezcl'ir pocĺ Bľadloĺrr. Pľĺlvĺle r'zt'alY zl:ĺtlnrtrýcl"r stľťtn" ktore tlie sll
upľavetri v teito Zntluve, sn ĺiaciia pľĺslilšĺrýrni usta.ľroveniiimi Autoľskehcl zál<ona a
obĺ:iar:sl<elro zákonnílĺa a ostattrými všeobecne záväzrrýnri 1rľávnynri pľ,*ĺlpisĺni platnými nĺl
ti:ĺenli S lovenskej ľepubliky"

{ji j{lneny a cĺrrplrrenia Znrluvy je moŽĺre lolrit'len ťon:rou ĺjator.anýclr, ĺ:číslovaných pĺsoirrných
ĺJ ĺ:ĺj a ti<ĺiv podpísanýeh irčastníkĺrri" inĺak sú neplatnó'

\/ l];'atisiar.e, ĺltiĺr 2.3.202Ž
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