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Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená v súlade s ustanoveniami Autorského
zákona č.185/2015 Z. z. v spojĺtosti s $ 631-643 občianskeho zákonníka č..4011967
Zb.v znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len zmluva)
č.: 3/2018
I.

objednávatel':
Sídlo:

Mesto Tuľzovka

Stred 178, 023 54 Turzovka

lČo:

003 1433

DIČ:

1

2020ss3315
JUDr. Ľubomír Golis
Prima banka Slovensko, a.s.
sK50 5600 0000 002 0461 7002

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie

Císlo úětu :

Výkonný

Zmluvné strany

umelec:

Bydlisko:

Jozef Mozol
Krásno nad Kysucou 1274

Dátum narodenia:

t'7.3.1987

Bankové spojenie
Čísloúčto

8C227173
Slovenská republika
Slovenská sporite|'ňa, a. s.
sK32 0900 0000 0050 2214

ČíslooP:
Štátna príslušnosť
:

:

II. Pľedmet zmluvy
1. Pľedmetom tejto zmluvy je príprava scenáru a moderovanie podujatia Galaprogramu Päťdecéniítuľzovej
rużg a ýstavy Pľemeny ěasu v ľámci projektu ,, Spoznávajme sa navzájom - sIíT'MP/I1b/0Il023.

2. Specifikácia diela: Výkonný umelec sa zaväanje vývoriť dielo podl'a ěl. I. tejto zmluvy osobne, podl'a
svojich najlepších schopností a odovzdať ho objednávatelbvi vtermíne konania vystúpenia 17. 08' 2018 od
15.00 do 19.00 hod.

III. Doba a podmienĘ plnenia
Výkonný umelec sa zavänlje vývoriť dielo podl'a č1. I. tejto zmluvy osobne, podl'a svojích najląších
schopností a odovzdá ho objednávatelbvi v termíne konania podujatia t.j. 17 .08. 2018.
1.

Tento pľojekt je spoluťrnancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu ľegionálneho
rozvoja ako aj štátneho rozpočtu v ľámci Programu INTERRĘG V-A Česká ľepublika - Slovensko
2014 -2020 pľostredníctvom ZSK.
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fV. Cena diela

a splatnost'

1. Splatnosť dohodnutej Sumy sa uskutočníprevodom z účtuobjednávatel'a na čísloúčtuýkonného umelca,
uvedeného v záh|avi tejto zmluvy, prípadne v hotovosti.
2. ZIllll;.vné strany sa dohodli zaplatiť účinkujúcemudohođnutúsumu 1 00,- € /slovom sto eur / pľevodom
na účetSK32 0900 0000 0050 ŻŻI4, najneskôr do 30. 08. 201 8.

Y.ZánäzĘ a opľávnenia zmluvných stľán
1. Výkonný umelec sa zaväzllje:

a) vytvoriť dielo v zhode s poŽiadavkami objednávatel'a'

b) bez zbyočnéhoodkladu ozntlmiť objednávatel'ovi alnikol'vek zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť plnenie

ztejto zmluvy.
2. Výkorný umelec má pľávo:
a) na ochranu svojich osobných i majetkových autorsĘch práv, a to i v prípade, żekręa|izácii diela nedôjde.
3. objednávatęl' sa zavänlje:
a) zachovať právo na označenie diela ýkorného umelca pri šírenídiela v rozsahu tejto zmluvy,
b) zabezpeěiť ochľanu osobných a majetkoých pľáv zhotovitęl'a
c) poskytovať výkonnému umelcovi pri výváraní diela súčiĺmosť
d) Zabezpečiťvystúpenie po technickej stľánke a to tjľn, že miesto vystúpenia bude suché a čisté
e) Zabezpeěiť, aby predstavenię neslúžilo na propagáciu žiadnej politickej strany, hnutia, alebo politicĘ
činnéhojednotlivca.

VI. Ukončenie zmluvy

7.Ztĺtluvný vďah jemožné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) riadnym vykonaním diela.

VII. odstrĺpenie od zmluvy
svoje záväzĘ
I.Każdá zo zm7lvných strán môŽe od zmiuvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedođrží
vyplývajúce z tejto zmluvy.
2. odstúpením od zmluvy zostávapoškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody zachované.

Tento pľojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvojaako aj štátneho ľozpočfu v rámci Programu INTERREG V-A Česká ľepublika _ Slovensko
2014 -2O2O prostľedníctvom ŽSK.
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IX. Zńv er ečnéustanovenia
1. Pľávne vďahy,práva a povirnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i náľoĘ zmluvných strán z tejto
zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami občianskeho zákorľríka a Autorského zźlkona Slovenskej republiĘ.

2. Meniť a doplniť obsah tejto zmluvy je možnélen vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

3. Zĺllh;'vaje vyhotovená vdvoch (2) vyhotoveniach' pńčom objednávatel'dostane jedno (1) vyhotovenie
a ýkonný umelec jedno (1) vyhotovenie zmluvy.

4. Zĺľiuvnéstrany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobođnea vážsle, nie nápadne neýhodných podmienok,bez
akéhokol'vek, donútenia' nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujű, že im nie sú znźĺmeżiadne
tejto zmluvy. obsah zmluvy si prečítalia na
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčiĺľrosť
jej
ju
pođpisujú.
vlastnoručne
s
obsahom
znak súhlasu

V Turzovkę'

16. 08.2018

t' t,

Ľubomíľ
mesta

i\

Mozol
J
moderátor

Tento projekt je spolufinancovaný Euľópskou úniou, z pľostľiedkov Euľopskeho fondu regionálneho
rozvoja ako aj štátneho rozpoětu v rámci Programu INTERRE-G V-A Ceská republika _ Slovensko
2014 -2020 prostređníctvomŽSK.

