
ZIĺLIJvA o UMELE CKOM vÝroľ E Alĺ08 t 2022

uzatvorenálzavretá v zmysle ustanovení zák. č.185/2015 Z. z. Autorslý zákonv zneni neskoľších
pľedpisov a zákoĺa é. 5I3l199I Zb. obchodný zákonník v zneĺll neskorších pľedpisov

1. Objednávatel'

ZMLUVNE STRANY

MESTO TT]RZOVKA

Stred 178, 023 54 Turzovka

rčo: oosta::t

DIčz2020553315

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

IBAN: SK5060000 0000020 4617 002

zastúpený: JUDľ. Ľubomíĺ Golis, primátoľ mesta,

(ďalej ako',obj ednávatel"')

Vo veciach zmluvy je opľávnený konat':

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

agata.machovcakova@turzovka. sk

a

Ženská folklóľna skupina Tuľzovanka

Zastúpená: Helena Fulierová

Adľesa: Predmieľska cesta 153, 023 54 Tuľzovka

lčo: sooogst:

IBAN: SK35 0200 0000 0038 8400 4253

(ďalej len,,výkonný umelec")

2. Výkonný umelec:

CLANOK I

Výklad pojmov

1. Pod pojmom Výkonný umelec sa na účely tejto zmluvy ĺozumie spevák' hudobník, herec, tanečník,
žonglér a iná osoba, ktoľá spieva, hrá pľedvádza, pľednáša alebo inak vykonáva literĺárne, umelecké
alebo folklóme dielo.

2. Pod pojmom Umeleclcý výkon sa na účely tejto zmluvy rozumie pľedvedenie, 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 pľedvedenie liteľámeho, slovesného,
divadelného, hudobného, audíoúzuálneho diela alebo iného umeleckého ýkonu'
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Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zŕtväzok výkonného umelca vykonať umelecké dielo podl'a podmienok

stanovených touto zmluvou a záväzok objednávatel'a zap]1atiť za vykonanie diela odplatu podl'a

podmienok stanovených touto zmluvou.

CLANOK III

Vykonanie umeleckého výkonu

Výkormý umelec sa zavänlje vykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok:

a. Miesto pľedvedenia umeleckého ýkonu: Námestie Juraja Turza

b. Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 14.08.2022

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

14.55 - 15.10 hod.

d. Druh umeleckého ýkonu: účinkovanie na hlavnom íolklórnom pľogÍame 50. ročníka

Beskydslcých slávností ,,HRAJ, SLLINEČKo, HRAJ NA TLiRZoVSKÝ HÁJ"

čr,Áľox rv

odmena a platobné podmienky

1. objednávateľ sa zaväzuje zap|atiť ýkorľrému umelcovi za dÓhodnuté vykonanie umeleckého diela

odmenu vo výške 160,- eur (slovom: jedenstošesťdesiat eur) bankoým prevodom najneskôr do 7 dní po

uskutočnení umeleckého diela.

čr,Áľor v
Prána a povinnosti objednávateloa

1. objednávateľ sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zavázlje zabezpečiť celkovú organizáciu a

propagáciu lystúp enia'

člÁľor vr

Pľáva a povinnosti výkonného umelca

1. Výkonný umelec sa zavázuje vykonať umelecké dielo s náležitou odbornou starostlivosťou' na vlastnú
zodpovednosť v čase a v ľozsahu uvedenom v tejto zmluve a ďodržiavať pľi tom pokyny objednávateľa.

2. Z pľedstavenia 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 podobizne na účely pľopagácie podujatia.

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

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

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

6. Ak nemôže výkorľrý umelec podať umelecký ýkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iĺých
mimoriadne závažných dôvodov (iraz a úmrtie v rodine), je povinný o tom bezodkladne vyrozumieť

objednávatel'a a riadne zdokladovať svoju neprítomnosť v čo najkľatšej lehote' V takomto prípade

odmena ýkonnému umelcovi neprislúcha.

7. Ak výkorľrý umelec bez zavinenia objednávatel'a neposlqrtne umeleclcý výkon a ak sa nejedná o prípad

uvedený v predchádza1ucom bode tohto článku zmluvy, je ýkonný umelec povirrný zap|atíť

objednávatelbvi zm1uvnú pokutu vo výške odmeny za vykonanie umeleckého diela, tak ako je
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vymedzená v článku [V ods. 1 tejto zľriuvy. Zaplaterĺm zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávatel'a ĺa náltradu škody v plnom ľozsahu. Za rovnalých podmienok je ýkorľrý umelec
povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmlulmú pokutu aj v prípade, ak bezodkladne nevyľozumie

objednávatel'a o okolnostiach uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

čr,Áľorvrr
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sauzatvára jednorazovo na podujatie.

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

3. ZnIlxaje vyhotovená v dvoch exempláľoch akaždý má pľávnu silu originálu. Jedno vyhotovenie
zmluvy je pre objednávatelä a jedno pre ýkonného umelca..

4. Výkormý umelec, ako dotknutá osoba beľie na vedomie, že objednávatel', ako pľevádzkovatel'spľacúva
osobné údaje na zéiďade tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci pľedzmluvného a
zmluvného vďahll v spojitosti s osobitnými zákonmi. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením
Euľópskeho parlamentu a Rady EU č,.20161679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov

a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov.

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

zveľejnenia na webovom sídle usporiadatel'a.

6. Ztriuvné stľany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej olsahu porozumeli a na znak toho' že

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôliju podpísali.

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

V Turzovke 03.08.2022

lýÝ-v'lm

%9
l?ZOVI(A

54 /J/
Výkorľrý umelec
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