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Zmluva o umeleckom výkone uzatvoľená v srĺlade s ustanoveniami Autorského
zákona č.185/2015 Z. z. v spojitosti s $ 63I-643 občianskeho zákonníka č. 4011,967

Zb.v znení neskorších predpisov
(d'alej len zmluva)

č.z 212018

I. Zmluvné stľany

Objednávatel':
Sídlo :
lČo:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

Bydlisko:
Dátum narodęnia:
Číslo oP:
Štátna príslušnosť
Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331
2020553315
JUDr. Ľubomír Golis
Prima banka Slovensko, a.s.
sK50 5600 0000 002 0461 7002

A. Rudnaya 20/7,97101 Prievidza
l 1.02.198 i
HG 348 538
Slovenská republika
Slovenská sporitel'ňa
sK85 0900 0000 0050 4055 9047

Výkonný umelec: Michaela Vľábová

II. Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prípľava scenáru a moderovanie podujatia Históľia v obľaze v ľámci pľojektu
,, Spoznávajme sa navzájom _ sK/FMP/llb/01l0Ż3.
2. Špecifikácia diela: Výkorný umelec sa zavänlje vývoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobne, podl'a
svojich najlepších schopností a odovzdať ho objednávatelbvi v termíne konania vystúpenia 18. 08. 2018 od
11.00 do 21.00 hod.

III. Doba a podmĺenky plnenia

1. Výkonný umelec sa zavänlje vývoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobne, podl'a svojich najlepších
schopností a odovzdá ho objeđnávatelbvi v termíne konania podujatia tj. 18. 08. 2018.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu ľegionálneho
rozvojaako aj štátneho rozpoětu v rámci Progľamu INTERREG V-A Česká republika - Slovensko

2Ol4 -2O2O prostľedníctvom ŽSK.

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



m INTEFIFIEG'V.A
sLoVENsKÁ REPUBLlKA
ČEsKÁflEPUBLlKA

EURóPSKA ÚNlA
EuRóPSKY FoND
REGIoNÁLNEHo RozvoJA

sPoLočNE BEz HRANÍC

Žilinský
samosprávny
kraj

FOND MIKROPROJEKTOV

IV. Cena dĺela a splatnost'

1. Splatnosť dohodnutej sumy sa uskutoční prevodom z účtu objednávatel'a na číslo účtu ýkonného umelca'
uvedeného v záhlavi tejto zmluvy, prípadne v hotovosti.

Z.Ztúuvnéstranysadohodli zaplatiť úěinkujúcemu dohodnutú sumu 200,-€lslovomdvestoeur/
pľevodom na účet: SK85 0900 0000 0050 4055 9047,najneskôrdo 30. 08. 20i8.

Y.Záväzky a oprávnenia zmluvných stľán

1. Výkorĺrý umelec sa zavänljez
a) vytvoriť dielo v zhode s požiadavkami objednávatel'a,
b) bez zbytočného odkladu ozntlmiť objednávate|bvi akukolŤek zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť plnenie
ztejto zmluvy.
2. Výkonný umelec má právo:
a) na ochranu svojich osobných i majetkových autoľsĘch práv, a to i v prípade, żekrealizźrcii diela nedôjde.
3. objednávatel' sa zavänlje:
a) zachovať právo na označenię diela ýkoĺľrého umelca pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy,
b) zabezpeč,iť ochľanu osobných a majetkoých práv zhotovitel'a
c) poskýovať výkorľrému umelcovi pri vytváraní diela súčirnost'
d) Zabezpeěiť vystúpenie po technickej stránke a to tým, žę miesto vystúpenia bude suché a čisté
e) Zabezpečiť, aby predstavenie neslúžilo na propagáciu žiadnej politickej strany' hnutia' alebo politicĘ
činného jednotlivca.

VI. Ukončenĺe zmluvy
I .Zĺĺlh,;ĺný vztah je možné skoněiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) ľiadnym vykonaním diela.

VII. Odstlipenie od zmluvy

7. Każdćl zo zm7lvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodľŽí svoje záväzĘ
vyplývajúce z tejto zmluvy.
2. odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhľady vzniknutej škody zachované.

Tento pĄekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja ako aj štátneho rozpočfu v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Slovensko
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IX. Záv erečné ustanovenia

1. Právne vďahy,pĺáva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároĘ zmluvných strán z tejto

zmluvy vzniknuté' sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka a Autoľského zĺlkona Slovenskej ĺepubliĘ.

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

3. Zlllluvaje vyhotovená vdvoch (2) vyhotoveniach, pričom objednávatel'dostane jedno (1) vyhotovenie
a ýkonný umelec jedno (1) vyhotovenie zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, žę zmllvu uzavreli slobodne aváżne, nie nápadne neýhodných podmienok,bez
akéhokol'vek, donútęnia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasuju, że im nie sú známe żiadĺe
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, ľesp. neúčinnosť tejto zmluvy. obsah zmluvy si pľečítali a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Turzovke, 16.08.2018

/.t
Ľubomír Michaela Vrábová

moderátorkaPrimátor

Tento pľojekt je spolufinancovaný Euľópskou úniou, z pľostriedkov Európskeho fondu regionálneho
,orrojuako aj štátneho rozpočtu v rámci Pľogramu INTERREG V-A Česká republika - Slovensko
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