
ZMLUvA o UMELECKoM vÝroľE AM02ĺ2022

lzatvorenáuzavľetá v zmysle ustanovení zák. č,. 18512015 Z. z. Autoľský zákonv zneni neskoĺších
pľedpisov azákonač,.5I3/I99I Zb. obchodný zákonník v zneni neskoršíchpľedpisov

1. objednávatelo

ZMLU\,TNE STRANY

MESTO TURZOVKA

Stred 178, 023 54 Tuľzovka

rčo: oo:t+::t

DIč:2020553315

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

IBAN: SK5060000 00000204617 002

zastúpený: JUDr. Ľubomír Golis' primátor mesta,

(ďalej ako,,obj edn ávateľ")

Vo veciach zmluvy je opľávnený konat':

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

a gata. macho v cakov a@tuĺ zovka. sk

a

oBčIANsKE ZDRUŽENIE ŽFs TURZovANKA

Zastúpenó : Helena Fulieľová

Predmieľska cesta 153, 023 54 Tuľzovka

rčo: sooogsts

IBAII: SK35 0200 0000 0038 8400 425

(d'alej len,,qýkonný umelec")

2, Výkonný umelec:

CLANOK I

Výklad pojmov

1. Pod pojmom Výkonný umelec sa na účely tejto zmluvy rozumie spevák, hudobník, herec, tanečník,
žonglér a iná osoba' ktorá spieva, hrá pĺedvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne, umelecké
alebo folklórne dielo'

2. Pod pojmom Umelecký výkon sa na účely tejto zmluvy rozumie predvedenie, pľednes alebo iné tvorivé
vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hľaním, ľecitáciou, tancom alebo iným
spôsobom.

3' Pod pojmom Umelecké dielo sa na účely tejto zmluvy ľozumie predvedenie liteľárneho, slovesného,
divadelného, hudobného, audiovizuálneho diela alebo iného umeleckého ýkonu.
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CLANOK II

Pľedmet zmluly

1. Pľedmetom tejto zmluvy je záväzok ýkonného umelca vykonať umelecké dielo podl'a podmienok

stanovených touto zmluvoll a záväzok objednávateľa zaplatíť za vykonanie diela odplatu podl'a

podmienok stanovených touto zmĺuvou'

čr,Áľox rľ
Vykonanie umeleckého výkonu

1. Výkormý umelec sa zavänlje vykonať umelecké díeLo za nasledovných podmienok:

a. Miesto predvedenia umeleckého ýkonu: Tuľzovka, Námestie Juraja Tlrza
a' Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 0I.03.2022

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

16.00 - 17.00 hod.

c. Druh umeleckého ýkonu: hudobno zŕlbavný pľogľam vo fašiangovom spľievode
s pochovaním basy

člÁľox rv
odmena a platobné podmienky

1. objednávatel' sa zaväzuje zaplaÍiť ýkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela
odmenu vo ýške 70, eur (slovom: sedemdesiateur) bankoým prevodom 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 zavánlje zabezpečiť celkovú orgaĺizáciu a
propagáciu vystúpenia.

člÁľox vr

Pľáva a povinnosti výkonného umelca

1' Výkonný umelec sa zavän$e vykonať umelecké dielo s náležitou odbornou staľostlivosťou' na vlastnú
zodpovednosť v čase a v ľozsahu uvedenom v tejto zmluve a dodrŽiavať pri tom pokyny objednávateľa.

2. Z predstavenia výkonného umelca bude zhotovovaný audiovizuálny zázĺam pre účely spľavodajstva a
propagácie mesta Tuľzovka, bez časového obmedzenia.

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

súhlasí s použitím svojej podobizne naúčely propagácie podujatia.

4. Výkonný umelec je povinný sa na ýkon ľiadne pripľaviť, 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 ýkorľrý umelec podať umeleclqý výkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iĺých

mimoľiadne závažných dôvodov (llraz a úmrtie v rodine)' je poviĺľrý o tom bezodkladne vyrozumieť
objednávatel'a a riadne zdokladovať svoju neprítomnosť v čo najkratšej lehote. V takomto prípade

odmena ýkoĺľrému umelcovi neprislúcha.
7. Ak ýkoĺľrý umelec bez zavinenia objednávatel'a neposlqrtne umelecký výkon a ak sa nejedná o prípad

uvedený v predchádzajicom bode tohto článku zmluvy, je ýkonný umelec povinný zapIaÍiť

objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo ýške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je
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vymedzená v článku [V ods. 1 tejto zmluvy. Zaplatentm zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok

objednávatelä na náhradu škody v plnom rozsahu. Za rovnalých podmienok je ýkonný umelec
povinný zaplaliť objednávatelbvi zmluvnú pokutu aj v pľípade' ak bezodkladne nevyľonlmie
objednávatelä o okolnostiach uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

čr,Áľorvrr
Zá,ľerečné ustanovenia

1 . Zlĺiuva sa vzatvära jednoľazovo na podujatie.

2. Všetky doplnky tejto zmluvy musia bý'písomnou foľmou a so súhlasom obidvoch stľán.

3. Zĺl'Ĺuvaje vyhotovená v dvoch exempláľoch akažďý má právnu silu originálu. Jedno vyhotovenie
zmiuvy je pľe objednávatel'a a jedno pre ýkonného umelca..

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

osobné údaje na zátJade tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci pľedzmluvného a
zmluvného vďahu v spojitosti s osobitnými zátkoĺmi. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením

Európskeho paľlamentu a Rady EU é' 2016K79 a zákonom č. 18/20 18 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmerre a doplnení niektorých zákonov.

5. Zĺĺtluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zveľejnenia na webovom sídle usporiadatelä.

6. ZmIuvĺé strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak toho, že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali.

7. Táto zmluva sauzatvéra na dobu určitú, na deň 0L03.2022.

V Turzovke 24.02.2022

MTST 0Vl(Ä

ďP4
obj Výkonný umelec
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