
ZIi{LUVA O UMELE CKOM VYKONE AM;OT I 2022

uzatvoľená vzavľetá v Zmysle ustanovení Zák. é. I85l20I5 Z. z. Autorský zákonv zneni neskoľších
pľedpisov azákonaé.5l3l|g9ir Zb. obchodnýzákonník v znenineskoršíchpredpisov

1. Objednávatel'

ZMLUV|{É STRANY

MESTO TURZOVKA

Stľed 178, 023 54 Turzovka

Ičo: oost+::t

DIč:2020553315

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

IBAN: SK5060000 00000204617 002

zastúpený: JUDr. Ľubomír Golís, primátor mesta,

(d'alej ako,,obj ednávateľ")

Vo veciach zmluvy je opľávnený konat':

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

agata.machovcakova@turzovka. sk

a

2. Výkonný umelec: MUZIčKA sPoD GRÚŇA

Zastúpený: JankechJozef

Bydlisko: Vysoká nad Kysucotlé.d.262 ,023 55

číslo op: EH092666

Dátum naľodenia: 29.08.1962

Rodné číslo: 62082916094

IBAN: SK 85 0900 0000000313714418

(ďalej len,,výkonný umelec")

čr,Áľox r

Výklad pojmov

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

žonglér a iná osoba, ktorá spieva, hľá predvádza, pľednáša alebo inak vykonáva literárne, umelecké

alebo folklórne dielo.
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2. Pod pojmom Umelecký výkon sa na účely tejto zmluvy ľozumie pľedvedenie, prednes alebo iné tvoľivé

vykonanie umeleckého diela alebo folklóľneho diela spevom, hľaním, recitáciou, tancom alebo iným

spôsobom.

3. Pod pojmom Umelecké dielo sa na účely tejto zmluvy rozumie predvedenie literámeho, slovesného,

divadelného' hudobného, audiovizuálneho diela alebo iného umeleckého ýkonu.

čr,Áľorrr
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok ýkoĺného umelca vykonať umelecké dielo podl'a podmienok

stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa zaplaÍiť za vykonanie diela odplatu podl'a

podmienok stanovených touto zmluvou.

CLANOKIII

Vykonanie umeleckého výkonu

1. Výkonný umelec sa zaväzljevykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok:

a. Miesto pľedvedenia umeleckého ýkonu: Tuľzovka, Námestie JĺtajaTlrza
a. Dátum predvedenia umeleckého ýkonu: 01.03.2022

b. Čas predvedenia umeleckého ýkonu: predvedenie umeleckého ýkonu bude trvať v čase od

16.00 - 17.00 hod.

c. Druh umeleckého ýkonu: hudobný program vo fašiangovom sprievode

čr,Áľox ľv

Odmena a platobné podmienky

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

odmenu vo výške 100,- eur (slovom: jedenstoeuľ) bankovým pľevodom najneskôr do 7 dní po

uskutočnení umeleckého diela.

čr,Áľox v
Pľáva a povinnosti objednávatel'a

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

čĺ,Áľox vl
Pľáva a povinnosti výkonného umelca

1. Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať umelecké dielo s náležitou odbornou staľostlivosťoU, 40 vlastnú

zodpovednosť v čase a v ľozsahu uvedenom v tejto zmluve a doďržiavať pri tom pokyny objednávatel'a.

2. Z pľedstavenia výkoĺrného umelca bude zhotovovaný audiovinlálny záznam pre účely spľavodajstva a

propagácie mesta Turzovka, bez časového obmedzenia.

3. Výkoĺmý umelec súhlasí s tým, že objednávatel' vopred zverení informáciu o jeho účasti na podujatí a

súhlasí s použitím svojej podobizneĺa účely pľopagácie podujatia'

4. Výkorľrý umelec je povirľrý sa na ýkon riadne pripraviť, podať ýkon s plnou zodpovednosťou a

podať ýkon maximálny svojim možnostiam, doďržíavať 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 ýkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných
mimoriadne závažných dôvodov (iraz a úmrtie v rodine), je povinný o tom bezodkladne vyľozumieť
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objednávatelä a riadne zdokladovať svoju neprítomnosť v čo najkľatšej lehote. V takomto prípade

odmena výkonnému umelcovi neprislúcha.

7. Ak ýkonný umelec bez zavineĺia objednávatel'a nepos\rtne umelecký ýkon a ak sa nejedná o prípad

uvedený v predchádzajícom bode tohto článku zmluvy, je výkonný umelec povinný zapIaÍiť

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je
vymedzená v článku IV ods. 1 tejto zmluvy' Zaplateĺĺm zmluvnej pokuty nie je dotknutý náľok

objednávate|'a na náÍtradu škody v plnom ľozsahu. Za rovnakých podmienok je ýkonný umelec
povinný zaplattť objednávatelbvi zmlurmú pokutu aj v prípade, ak bezodkladne nevyľozumie

objednávateľa o okolnostiach uvedených v predchádzqucom bode tohto článku zmluvy.

člÁľoxvrr
Záverečné ustanovenia

1. Znhxa sauzatvára jednoľazovo na podujatie.

2' Všetky doplnky tejto zmluvy musia byť písomnou formou a so súhlasom obidvoch stľán.

3. ZmIuya je vyhotovená v dvoch exemplároch a kažďý má pĺávnu silu originálu. Jedno vyhotovenie

zmluvy je pre objednávatel'a a jedno pre ýkonného umelca..

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

osobné údaje na záIďaďe tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a
zmluvného vďahu v spojitosti s osobitnýnni zákonmi. Spľacúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením

Európskeho paľlamentu a Rady EU č. 20Í61679 a zákoĺom č. 18/201 8 Z' z. o ochľane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Zĺnhxa nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účirľrosť dňom nasledujúcim po dni jej

zveĺejneĺia na webovom sídle usporiadateľa'

6. Zllllllvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a ĺa znak toho, že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali.

7 ' Táto zmluva salzatvélra na dobu určitú, na deň 0I.03.2022.
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