
Zm|uva o umeleckom výkone uzatvoľená v súlade s ustanovenĺami Autoľského
zákona č.185/2015 Z. z. v spojitosti s $ 63l-643 Občianskeho zákonníka č,. 40/tg67

Zb.v znení neskoľších pľedpisov
(d'alej len zmluva)

č..: 1/2018

I. Zmluvné stľany

Objednávatel':
Sídlo :
IČo:
DIČ:
Štatotárny orgán:
Bankové spojenie:
Císlo účtu :

Výkonný umelec:
Byđlisko:
Dátum narodenia:
Číslo op'
Štátna príslušnosť:
Bankové spojenie :

Císlo úěfu :

Mgľ.Ivana Chmrúrová
Staľá Bystrica 473,023 04 Stará Bystrica
29. tt.1989
ER 130 049
Slovenská republika
Slovenská sporitel'ňa
sK98 0900 0000 0003 1411 0720

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
003 1433 I

20205533r5
JUDr. Ľubomíľ Golis
Prima banka Slovensko, a.s.
SK50 5ó00 0000 002 0461 7OO2

II. Predmet zmluvy

1' Pľedmetom tejto zmluvy je vy'hotoviť reprezentatír,ne predmety kvýĺočiu 50. rokoch štatútu mesta
]u1zovt1(malbvané šindle loga 50. ročnice) v počte 6 kusov .
2' Specifikácia diela: Výkorný umelec sa zaväzuje vývoriť dielo podlh ěl. I. tejto zmtuvy osobne, podl,asvojich najlepších schopností a odovzdať ho ob3ednavatelbvi v termíne do 13. 08. 20l8.

III. Doba a podmienĘ plnenia

1' Výkorrný umelec sa zaväzllje vývoriť dielo podl'a čl. I' tejto zmluvy osobne, podl,a svojich najlepšíchschopností a odovzdáho objednávatelbvi v teľmíne do 13.08 . zbrs.

fV. Cena dĺela a splatnost'

l ' Splatnosť dohodnutej sumy sa uskutoční prevodom zűětuobjednávatel'a na číslo účtu výkorného umelca,uvedeného v záh7avi tejto zmluvy, prípadne v hotovosti.

2' Zm]uvné strany sa dohodli zaplatiť autorovi diela dohodnutu sumu 60,- € /slovom šestdesiateu r eur / za

ffiä"'ääi' 
šindle a to prevodom na účet: IBAN: SK98 0900 0000 oo03 l41I O72O, najneskôľ do

Y. ZáväzĘ a opľávnenia zmluvných stľán

1. Výkonný umelec sa zaväzĺljez
a) vytvoriť dielo v zhode s požiadavkami objednávatelä,
b) bez zbytoěného odkladu oznámiť objednávatelbvi akukolVek zmenu, ktoľá by mohla ovplyvniť plnenieztejto zmluvy.
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2. Výkonný umelec má pľávo:
a) na ochranu svojich osobných i majetkových autorsĘch práv, a to i v prípade' źekrea|izácri diela nedôjde.

3. objeđnávatel' sa zavänlje:
a) zachovať právo na oznaěenie diela ýkorľrého umelca pri šíľení diela v rozsahu tejto zmluvy,
b) zabezpeéiť ochľanu osobných a majetkových pľáv zhotóvitel'a
c) poskytovať ýkonnému umelcovi pri vytváľaní diela súčinnosť

VI. Ukončenie zmluvy
l.Zmhwný vďah je možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmlurmých strán,
b) riadnym vykonaním diela.

VII. odstúpenie od zmluvy

1.KďŽdázo zmluvných strán môže od zmluvy odstupiť, ak druhá zmluvná stľana nedodrží svoje
zětväzky vyplývajúc e z tejto zmluvy.

2. odstupením od zmluvy zostávapoškodenej strane právo domáhat'sa náhľady vzniknutej škody
zachované.

.- '+'
IX. Záv er ečné ustanoven ĺa

a povinnosti, ktoré nie ąírłpr@é touto zmluvou ako i nároĘ zmluvných strán
sa riadia ustanoveniami občianskeho zákormíka a Autoľského zákona Siovenskej

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

3. Ztiuvaje vyhotovená vdvoch (2) vyhotoveniach' pričom objednávatel'dostane jedno (1) vyhotovenie
a výkonný umelec jedno (l) vyhotovenie zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, Že zmluvu uzavreli slobodne avážne,nie nápadne neýhodných podmienok,bez
akéhokolVek, đonútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhläsuj ű, że im nie sú známe žiadne
skutočnosti, ktoľé by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčiĺmosť tejtozmluvy. obsah zmluvy si prečítali a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoruěne podpisujú.

V Turzovke, 01. 08. 201 8

1' Právne vďahy, práva
z tejto zmluvy vzniknuté,
republiĘ'

JUDr Golis
Primátor Tuľzovka

ił

L' ( 
-...

Mgr. Ivana Chmúrová
autoľ diela
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