
ZMLUVA 0 UMELECKOM UČINKOVANÍ NA KULTÚRNOM
poDUJATÍ

\   zm}'sle  §  39  a  nasledovnc na  §  71   zákona č   618/2003  Z  7   o  au[orsLom  prá\'c  a  prá\ach  suvisiacich  s  autorsLým  pr.`\om

ľautorsk\`   zÁloiiJ

uzatvorená medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:

Názovorganizácie:......ýä..Ž.3....:j2;ý::2Í#:)+:.Í7......Ž.:;;..ý..
C` ., Á ' _ .Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Tel.  kontakt:

0 SE: L   ÄU J) llĺh u y

(d`alej  len „Objednávateľ`)

a

UMELCOM:

Názov súboru:
Vcdúca súboru:
Adresa:
Email:

Tel.  kontakt:
lčo:

Bankové s

1/  é  1) 1// /

FS JAMNIČAN
Elena Uhrinová
Jamník 95, 053 22 0dorĺn
elena.uhrinova@centrum.sk
0902  682 207
42407303

Cĺslo  účtu:  SK49  5200  0000  000016231348

(Ďalej  len „Umelec``)

Predmet zmluw
Predmetom zmluvy je zrealizovanie umeleckého výkonu Umelcom pre Objednávatel`a
za odplatu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

11.             UmeleckÝ VÝkon

Umeleckým  výkonom  sa j}?  účely  tejto _Zmluvy  rozu_mie  účinkovanie  na  kultúrnom
OED//c_y_ELfl L) 7 /

/L  W.Í v čase od  ..íí'.í.í.T do.í/.ď..:

(d.alej  len:  „Umelecký výkon").

Cena za Umeleck

8yb;:adtTt4vuaie:.|c:avizoadv:::Juev:avýr;:éne#1č::neéur:::3jg:v.í#J,mäte;#OV.ýk.Onu
Odmenu  v  bode  1   tohto  Článku  Zmlwy  Objednávateľ  \'yplati'  umelcovi  prevodom  na
účet uvedený v záhlaví tejto Zmlu\}' v  lehote  14 dní odo dňa zrealizovania Umeleckého
výkonu.



J

IV.
1.

2.

10.

%Sg:g;±#=:=::pečí   Umelcori  prístup  na  miesto   konania   akcie   a potrebné
povolenie.
Objednávatel'nasvojenákladyzabezpečĺvšetkyriadnepodrienkyprezrealizovanR
Umeleckého   výkonu   najmä   po   stránke   technickej,   spoločenskej,   bezpečnostnq
ahygienickejtak,abyUmelecmoholuskutočniťsvojvýkonnerušeneadôstojne
Umelec je  povinný  dostaviť  sa  na  riiesto  podujatia  včas,  t.j.  aby  podujatB  mohlo
začat' v dohodnutom čase.
Umelec   sa   zaväzuje,    že   kvýkonu   predmetu   tejto   Zmluvy   bude    pnstupovať
zodpovedne  a vážne,  s potrebnou  profesionalitou  a pri  vytváraní  svojho  výkonu  sa
bude  riadiť  písomnými,  ale  aj  ústnymi  pokynmi  Objednávatel'~  ktoré  umelec  bude
rešpektovať.
Umelec  týmto   udel'uje   územne,   časovo   avecne  neobmedzený   súhlas   na  všetk}'
spôsobypoužitiaUmeleckéhovýkonunajmäna:
a)   verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu,
b)   vyhotovenie   originálu  záznamu  umeleckého   výkonu,   bez   nároku  Umelca  na

dodatočný honorár,
c)   vyhotovenie rozmnoženiny záznamu meleckého výkonu,
d)   verejné    rozširovanie    originálu    záznamu    umeleckého    výkonu    alebo    jeho

ro2moženinypredajomaleboinouformouprevoduvlastníckehopráva,
e)   verejné    rozširovanie    originálu    záznamu    umeleckého    výkonu    alebo    jeho

rozmnoženiny náj mom alebo vypožičaním,
f)    sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti,
g)   ak  bude  melecký  výkon  zaznamenaný,  melec  dáva  k tomuto  nahrávaniu  svoj

súhlas bez nároku na ďalší honorár.
Umelec    týmto    udeľuje    Objednávatel'ovi    výhradnú    licenciu,    Umelec    udel.uje
Objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie.
Umelec dáva týmto Objednávaterl'ovi súhlas na použitie mien, podobizní, obrazových
snímok,    obrazových    a zvukových    záznamov    a obrazovo-zvukových    záznamov
umeleckých  výkonov,  či  iných  prejavov  osobnej   povahy  Umelca,   ich  súboru  na
komerčné a iné účely.
Odmena  Umelca za  súhlas  uvedený  v bode  6  a 7  tohto  Článku  Zmluvy je  zahrnutá
v odmene.
Právo  na  uskutočnenie  autogramiády je  súčast'ou  tejto  Zmluvy.  Účasť  Umelca  na
autogramiádejezahmutávodmeneuvedenejvČlánku111.Zmluvy.AkObjednávatel.
alebo  ním poverená osoba na vykonanie  kontroly priebehu podujatia  zistí,   Že  došlo
kpodstatnému   porušeniu   tejto   Zmluvy,    či   pokynov,   vyhradzuje    si    právo   na

::ťúi:::J:g::ä:dz2-Ýek:gväkovs:1PueJeäefflnt,chz:bpooddest3a-T:o3,omč:=uzzmiťu?ysa
AkObjednáva,teľalebonímpoverenáosobanavykonaniekontrolypriebehupodujatia
zistí,žedošlokpodstatnémuporušeniutejtoZmluvy,čipokynov,vyhradzujesiprávo
na neuhradenie  odmeny  za výkon  alebo jej  alikvotnej  časti.  Za podstatné  porušenie
Zmluvy sa považuje najmä:
a)   nedodržanie povimostí uvedených v bode 3 - 5 tohto Článku Zmluvy.,
b)   neprofesionálny pristup umelca,
c)   hrubé správanie sa k účastníkom poduj atia,
d)   nevhodné, či nekompletné oblečenie,
e)   pitie  alkoholických nápojov a požívanie  omamných a psychotropných  látok pred.

alebo počas akcie.
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T,pápb:gáoádvsaTep[,eĽaáoízomk[unTnáhraduspôsobenejškody,ktorápozostávanajma
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savďalšíchveciachriadia
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Túto Zmluw

#m?=:::v*:a;2;:ii,ln2e6zEeuag::;;3čslžoga:žuä:mŤäesío=:cmh
Tátozmluva]evyhotovenávdvochrovnopisochKaždázmluvnástranaobdržípo
predpisov.
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uzatvorená po vzáj omne]
vôle  a nebola  uzatvorena  v
súhlasu s ňou ju

V Janmíku, dňa:

vlastnoruc

12   4L::_1.ľ.]..


