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Fond malých projektov

Zm|uva o umeleckom výkone uzatvorená v súlade s ustanoveniami Autorskélro
zákona č.185/2015 Z. z. v spojitosti s $ 631-643 Občianskeho zákonníka č. 4011967

Zb.v znení neskorších pľedpisov
(ďalej len zmluva)

u., ...../{L.... t 2ozzLK

I. Zmluvné strany

Objednávatel': Mesto Tuľzovka
Sídlo : Stred i78, 023 54 Turzovka
IČo: 00314331
DIČ: 2O2O5533I5
Štamtá*y orgán: JUDr. Ľubomír Golis
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s'
Číslo účtu v tvare IBAN : SK45 5600 0000 0OO2 0461 9032

Ženská folklóľna skupina Tuľzovka
Helena Fulieľová

Výkonný umelec:
Zastúpená :

Sídlo: Predmierska cesta I53,023 54 Turzovka
IČo : 50609513
Bankové spojenie : 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN : SK35 0200 0000 0038 8400 4253

II. Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je príprava scenáru a účinkovanie na podujatí ,, Jeseň na dedine', v ľámci projektu

', Rok na dedine plný tľadícií a zvykov _ kód pľojektu - sIíT'MP/llb/07l029 - Tento projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou, z pľostľiedkov Euľópskeho fondu regionálneho ľozvoja ako aj
štátneho rozpočtu v ľámci Progľamu INTERREG V-A Slovenská ľepubtika - česká ľepublika 2014 -
202o pľostľedníctvom Žsr..
2. Speciťrkácia diela: Výkonný umelec sa zavänlje vytvoriť dielo podl'a č1' I. tejto zmluvy osobne, podl'a
svojich najlepších schopností a odovzdať ho objednávatel'ovi v termíne konania vystúpenia 2l. I0. 2022 od
16,00 hod - 16,20 hod.

III. Doba a podmienky plnenia

1. Výkorľrý umelec sa zavázuje vývoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobne, podlh svojich najlepších
schopností a odovzdá ho objednávatelbvi v termíne konania podujatia tj.2l.l0.2022 s folklómym pásmom: ''

Kopane na roli"

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja ako aj štátneho ľozpočtu v rámci Pľogramu INTERREG V-A- Slovenská republika - Ceská

republika 2Ol4 -2020 prostredníctvom ŽSK.
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IV. Cena diela a splatnost'

1. Splatnosť dohodnutej sumy Sa uskutoční prevodom z účtu objednávatel'a na číslo účtu výkonného umelca'
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli zaplatiť účinkujúcemu dohodnutú sumu 200,- € /slovom dvesto eur / vrátane
DPH prevodom na účet: SK35 0200 0000 0038 8400 4253 do 5 pracovných dní odo dňa umeleckého ýkonu.

Y.Záväzky a oprávnenia zmluvných stľán

l. Výkonný umelec sa zaväzujez
a) vytvoriť dielo v zhode s požiadavkami objednávatel'a,
b)bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatel'ovi ahikol'vek zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť plnenie
z tejto zmluvy.
2. Výkormý umelec má právo:
a) na ochĺanu svojich osobných i majetkoých autorských práv' a to i v prípade, ŽekreaIizácii diela nedôjde.
3. objednávatel' sa zaväzllje:
a) zachovať právo na označenie diela výkonného umelca pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy'
b) zabezpečiť ochľanu osobných a majetkoých pľáv zhotovitel'a
c) poskýovať výkorľrému umelcovi pri vytváraní diela súčinnosť
d) Zabezpečiť vystúpenie po technickej stránke a to tým, Že miesto vystúpenia bude suché a čisté
e) Zabezpeč,iť, aby predstavenie neslúŽilo na propagáciu žiadnej politickej strany, hnutia' alebo politicky
činného jednotlivca.

VI. Ukončenie zmluvy
LZmlruvný vďah je moŽné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním diela.

VII. odstúpenie od zmluvy

1. KaŽdá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodrží svoje záväzky
vyplývajúce z Íejto zmluvy.
2. odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej stľane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody zachované.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou' Z prostriedkov Európskeho fondu ľegionalneho
rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A- Slovenská ľepublika - Ceská

republika 2014 -2O2O prostredníctvom ŽSK.
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IX. Záveľečné ustanovenia

l. Právne vďahy,prána a povinnosti, ktoľé nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto
zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami občianskeho zákorľríka a Autorského zákona Slovenske| republiky.

2. Meniť a ĺlclplniť clhsah tejto zmluvy je možĺlé len vo forme písomných cloclatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená vtroch (3) vyhotoveniach, pričom objednávatel'dostane dve (2) vyhotovenia
aýkonný umelec jedno (l) vyhotovenie zmluvy. Zmluvaje platná dňom podpísania zmluvy a nadobúda
účinnosť najskôr však deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom'o.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavľeli slobodne avážne, nie nápadne neýhodných podmienok,bez
akéhokol'vek, donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie sú zĺáme Žiadne
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčiĺurosť tejto zmluvy. obsah zmluvy si pľečítali a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

s.Výkonný umelec ako dotknutá osoba podl'a zŕlkona é. l22l20l3 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni
neskorších predpisov, udel'uje objednávatelbvi súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto
zmluve ako aj na vyhotovenie a zveľejnenie fotogľafií z uskutočneného podujatia. Zároveň ýkonný umelec
berie na vedomie, že spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi
predpismi. Súhlas výkonného umelca udelený podl'a tohto bodu sa vydáva na celú dobu platnosti a trvania tohto
zmluvného vďahu a po jeho skončení po dobu jeho archivovania.

V Tuľzovke 7.10.2022

Primátor

Tento projektje spolufinancovaný Európskou úniou, z prostľiedkov Euľópskeho fondu ľegionálneho
rozvoja ako aj štátneho rozpočfu v ľámci Programu INTERREG V-A- Slovenská ľepublika - Česká

ľepublika 2OI4 -2O2O prostredníctvom ŽSK.




