
ZMLUVA 0 UMELECKOM UČINKOVANÍ NA KULTURNOM
PODUJATÍ

\   Žm}slč  §  39  a  nasledo\Jne  na  §  71   zákona č   618/2003  Z  z.  o  autorsLom  pra\i`  a  prä\ ach  su\ isiacich  >  aii`(irsL} ni  prd\ oi`i

ĺautorsk\  zákon

uzatvorená medzi

N ázov  organizácie:    ..
S1'dlo;

Zastúpený.
IČO:

DIČ:
Tel.  kontakt:

(d-alej  len ..Objednávateľ.)

a

UMELCOM:

Názov súboru:
Vedúca súboru:
Adresa:
Emai] :

Tel.  kon[akt:

lčo..

Bankové s

ĺ)ÓE=f- LviíDĺFtU1
'tľĺ'f?S'`T'+3

FS JAMNIČAN
Elena tJhrinová
Jamnĺk 95,  053  22 0dorín
elena.uhrinc>va@centrum.sk
0902  682 207
42407303

Císlo  účtu:  SK49  5200  0000  000016231348

(Ďalej  len „Umelec")

Predmet zmluvv

uvl     2_JH
„ E L'  V / ff 1/

Predmetom zmluvyje zrealizovanie umeleckého výkonu Umelcom pre Objedná\ a[el`a
za odplatu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

11.             Umeleck\'ĺ'  v

',v,ŕk#gS/sŕnaJúčeJ|y'áe,it;
Z -W lc7

Umeleckým

v čase od .í.%.?. do

(ďalej  len:  ,.Umeleeký výkon`.).

Cena za UmeleckÝ `J.ýkon

rozp/T,ie7uáčán,)í#ie  na  kultúrnom

Ob`iednávateľ   sa   zaväzuje   za   riadne  4.včasné   zrealizo\'api_eJťT~e|eqkÉ!±O   \',Ĺk„oAii)
T      Ĺtilĺl)ĺ)JE-ft/.OE-(/)a\,y_É[atíť  ume[coví  odmenuu  vo  výške  „..áí„ .,..,.í..  euľ`  s]ovom

Odmenu  v bode  1   tohto  Článku  Zmlu\'}'  Objedná\ateľ  \}platí  umelco\i  pr€`\odoni  m
účet u\eden)'ĺ \'  záhlavi' tejto Zmlu\}' \J  lehote  14 dní odo dňa zrealizo\ ajiia UmčlecLéhi`

\rÝkonu.



J.

±Zpečĺ  Um€lSzgu  pristup  na  ri6sto  konanla  akcle  a potreor€
povolenie.
Obj ednáva.te]' na svoje náklady zabezpečí všeťky nadne podmienk?-pre  zr€ai:zch arL =
Umeleckého   výkonu   najmä   po   §qánke   tecbnickej,    spoločenskej,    bezp€čnos=7.i.Č
ahygienickejtak,abyUmelecmoholuskutgčniťsvojvÝ-konnerušeneadôsTojne.
Umelec  je  povinný  dostaviť  sa  na  miesto-podujatia  včas,  t.j.  aby  podujatB  mú`f_.i`
začať v dohodnutom čase.
Umelec    sa   zaväzuje,    že    kvýkonu   predmetu    tejto    Zmluvy.    bude    pristupcťtiT
zodpovedne  a vážne,  s potrebnou  profesionalitou  a pri  v}rr`ráraní  s\'ojho   `T'.kon`J   s=
bude  riadit'  písomými,  ale  aj  ústfiyri  pokynmi  Obj3dnávateľa,  ktoré  umč13c  bi.cČ
rešpektovať.
Umelec   týmto   udel'uje   územe,   časovo   avecne   neobmedzený   súblas   na   \'Še[k:`
spôsobypoužitiaUmeleckéhovýkonunajmäna:
a)   verejný prenos nezaznamenanéhg umf>leckého výkonu,
b)   whotovenie   originálu  zá2namu  i]]gieleckeho   výkonu,   bez   nároku   L.melca   r,á

do datočný honorár,
c)   vyhotovenie rozimoženiny zázffmeleckého výkonu,
d)   verejné    rozširovarie    origpaú    záznamu    umeleckého     výkonu    alebo    .=_-.`-

rozmoženiny predaj om aléb``9.íaôu_fomou prevodu vlastníckeho prá\'a.
e)    verejné    rozširovanie    origínálu    záznamu    umeleckého     výkonu     aj€bo    _Č.-i

ro zmnoženiny nájmJm á[éb-Q v5požičaním,
Í)    spn'smpňovanie zámamu um?1e-eJĽé'ho výkonu verejnosti:
g)   ak  bude  umelecký  výkon  gazp_amQnaflý,  umelec  dáva  k tomuto  nahrä\.amu  s'\ L`

súhlas bez nároku na ďal.šíÉimaŤ=ár.
Umelec    týmío    udeľuje    ®bj-ĺÉ`dÉ?f.el'ovÍ    výhradnú    liceflciu.    Umelec    udeľ'ič
Obj ednávateľovi súhlas na u_deleriésÉb_lieencíe.
Umelec  dáva týmto  Objednáyatel'o_Šžĺ súhlas na použitie mien, podobizní,  obrazo\ }. cn
snímok,    obrazových    a zvukov}'r.ch    záznamov    a obrazovo-zvikových    zázmm\
umeleckých  výkonov,  či  iných  prejavov  osobnej  povahy  Umelca,   ich  súboru  m
komerčné a iné účely.
Odmena  Umelca  za  súhlas  uvedený  v bode  6  a 7  tohto  Článku  Zmluv}ĺ je  zahmuta
v odmene.

9.       ::i::=aTei::ozčä=m:ria:t:Eť:duyv:áe::|č#o|uÉto|HZEť`-Ť7 LÉis;bľ-e::lác\a2t::

alebo  ním poverená  osoba na vykonanie kontroly  priebehu  podujatia  zistí:   Že  dc\Šl:
kpodstamému   porušeniu   [ejto   Zmluvy,    či    po!qmov,    vyhradzuje    si    prá\.o    r_i
neuhradenie  odmeny  za  výkon  alikvomej  časri.  Za  podstatné  poruvšeiiie  Zmlu\?   sa

považuj e najmä nedodržanie pc}vinností uvedených v bode 3-7 toh[o Cláiúcu Zmi`u\ }
10.         Ak objednávateľ alebo ním poverená osoba na vykonanie kontroly priebehu podujat:ä

zistí, že došlo k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy, či i)okynov., vyhradzuj€ si pra\ c'
na  neuhradenie  odmeny  za výkon  alebo jej  alikvotnej  časti   Za podstatné  poruš€n!€
Zmluvy sa považuj e najmä:
a)   nedodržarie povimostí uvedených v bode 3 - 5 tohto Článku Zmluvt :
b)   neprofesionálny prístup umelca,
c)   hrubé správanie sa k účastnfl{om podujatia,
d)   nevhodné, či nekompletné oblečenie,
e)    pitie  alkoholických nápojov  apožívanie  omamných a psychotropných  láTok  piL`ť

alebo počas akcie.



"      yčýeŤ3gý"i:::cmdaávgrosJť=S g=::o#u# Ossáb:y;ChdoúbduaJouvčltáetTo oä:geí:

vyúčtovaniaprojektov.

Y.       Sgz=iEgožné skončiť dohodou znúumých sHán
2           0dstúpiť   od  tejto   Zmluvy  môfi  obe  zmiuvné   strany  iba  vobzvlášt.   závažn*.          ,            _1_L^  „Áhl^ati  `ĺic!  mflior.Odstúpiť   od  tejto   4miuvy  Hiu4u  ui,.  _.,_.   _      ..

prípadoch,akýmisúchorob~úrazaleboudalostivismajor
Ob]ednávatel'  môže  odstúpiť  od  Zmluw  a]  v pripade  k  Umelec  poruší  Zml"

:oélsífiýmwsgoôá:bloo=eJ?orižäyu#staméhopomšemazriuwsúpffladomu`,ede"
Odstúpenie  od  Zmhľvy  musí  b#  v pĺsomne]   forme   amusí   byť  doručené  dmh€j
zmluvnejstrane.Objednávatel'môžeodstúpiťodtejtoZnúuvyajzaslanímodsúpenia
naemailovúadresuUmelcqktorájeuvedenávzáhlavítejtoZmluvy.
V prípade odstúpenia od Zinluvy:
a)   Objednávatel'  má  nárok  na  náhradu  spôsobenej   škody,  ktorá  pozostáva  najma

z vynaložených nákladov,
b)nemáUmelecnároknanáhraduvynaloženýchnákladov.

Z_á_verečnéustanoveniÉ
TátoZnriuvaaprávnevzťahyvnejvysloveneneupravenésavďalšíchveciachriadia
príslušnýri   ustanoveniami   zákona   č.40/1964   Zb,    Občiansky   zákomík   \  znčru'
neskorších   predpisov   a zákona   618/2003   Z.z.   autorský   zákon  v znení   neskoršic'.ri

predpisov.
Táto  zriuva je  vyliotovená v ďv®ch  rovnopisoch.  Každá  zmluvná  strana  obdi.Ži  pc.
jednom romopise.
Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  osob`y podpisujúce  túto  Zmluvu  sú k podpisu Zmluľ
oprávnené,   sjej   obsahom   sa   obrozn_ámíli   ajej   zneniu  porozumeli.   Zmluva   bola
uzatvorená po vzájomnej dohode zmlumých strá]i je prejavom ich slobodnej a vážnej
vôle  a nebola  uzatvorená  v tiesní  a za  nápadne  nevýhodriých  podmĺenok.  Na  znak
súhlasusňoujuvlastnoručnepodÉisujú.

V Jamníku,dňa...`/``.)..'':+.Ĺ.>.{±t`_4``               Podpisobj

/,í/oSŔf:Ľ,:=/;:\
Ť::=j,      *
_    v+        .ť

É???/

ednáva[eľa

Podpis Umelca


