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uzatvorená medzi

BJEDN

Názov organizácie:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:

DIČ:
Tel.  kontakt:

•........ť:ň#ť.ť+''lď`j;'Nff'_'í'_j.y.:...oijEf__._..1!.3:..ffi.y.'.J..____--....I,,..,,....,®.<

(d`alej  len „Objednávateľ`)

T`'ázo`J  súboru:
Vedúca súboru:
Adresa:
Email :

Tel. kontakt:
IČO:

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

E±52000oooooooi623i348
(Ďalej  len „Umelec..)

Umeleckým

?''ä'Ž
w.q!.!./.Áj.#.ď-#..

ppiéÉPĹZH2m
Predmetomzmluvyjezreal`zovanieumeleckého\'ýkonuUmelcompreObjedna\atel.a
zaodplatuazapodmienokuvedenýchvtejtoZmluve.

mmmEiEfl "\  m ` flm
1 lmplpí`kúm  vÝkonom  sa  na  účely  tejto  ZTlu_v_}'  r,ozumie  účinkovanie  na  kultúrnom

H ĺĺ+  H

v  čase  od  .?É7/.Ý74.  do

(ďalej  len:  „Umelecký výkon..).

Cena za

:y::ia:t:tavTa::;1ÁC;aT:o:dí?:e:!ia,::k::yríim:,I:C,f,á:ĺ::`e:uar,4;sľeá|`jiĺ:

ríadne „a..včgsné   zrea[,zoĺ an„t:cÍ#é+e,#0  ÄýoÁT,

äydpLa:Ltuuvmb?`::vlltoouť:;clé;á`nukú-yž`i~,u`,,,.óbJedĹa`ateľ"p,atíume,co-re"domna
učetuvedený\záhlavítejtoZmlu\}'vlehoteHdni'ododňazreahzovaniaUmeleckého
\/Ýkonu.



.

10.

%:gi=:±3:féž==zpečí   LTmeimu  pristup  na   miesto   konania   akcie   a potrco:-č
povolenie.
Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí všek?7 riadne podmieiúc}-  pre  zreaizch a_.. c
Umeleckého   výkonu   najmä   po   stránke   technickej,   spoločenskej,   bezp€čnosť:`ič
ahygienickejtak,abyUmelecmoholuskutočniťsvojvýkonnerušeneadôstojne
Umelec  je  povimý  dostaviť  sa  na  miesto= podujatia  včas,  t.j.  aby  podujatie  niiiii_-
začať v dohodnutom čase.
Umelec    sa   zaväzuje,    že   kvýkonu   predmetu   tejto    Zmluvy    bude    pristupluĺ=
zodpovedne  a vážne,  s potrebnou  profesionalitou  a pri  vyNáranĺ  svojho  \?'korĽ  sĹ
bude  riadiť  písomými,  ale  aj  ústnymi  pokyrmi  Objednávateľa,  koré  umel3c  D_iT.ť~
rešpektovať.
Umelec   týmto   udeľuje   územe,   časovo   avecne   neobmedzený   súhlas   na   ľše[[l:,
spôsoby použitia Umeleckého výkonu najmä na:
a)   verejný prenos neza2namenaného umekckého výkonu,
b)   vyhotovenie   originálu  zá2namu  umeleckého   výkonu,   bez   nároku   L-melca   .'ä

dodato čný honorár,
c)   vyhotovenie rozimoženiny zázpamiiumeleckého výkonu,
d)   verejné    rozširovanie    origíp#h    zá2namu    umeleckého     výkonu    alebo    .Š.-._-

rozmnoženiny pi.edaj om alé_.o_ ia@u fomou prevo du vlastníckeho prá\'a.
e)    verejné     rozširovanie     originálu    z-áznamu    umeleckého     výkonu     aieDo    .=].``

ro zmnoženiny nájmom alebo vmožičaním,
D    spn'smpňovanie záznmu umeleQkého výkonu verejnosti,
g)   ak  bude  umelecký  výkon  zazBamenaný`  umelec  dáva  k tomuto  nahrá\ amu  s`  `

súhlas bez nároku na-ďd,ši'
Umelec    týmío    udeľuje Eat_el'ovi    výhradnú    licenciu      Umelec     udeľi.j€
Obj ednávatel'ovi súhlas na udgtszÉ_Éúblieencie.
Umelec  dáva týmto Objednáyatelbšä sthlas na použitie mien, podobiznĺ,  obrazo\ } cn
snímok,    obrazových    azvukových    záznamov    a obrazovo-zvukových    záznam\
umeleckých  výkonov,  či  iných  prejavov  osobnej   povahy  Umelca,   ich  súboru  m
komerčné a iné účely.
Odmena  Umelca  za  súhlas  uv6dený  v bode  6  a 7  [c>hto  Článku  Zmlu\.}  je  zahmuta
v odmene.
Právo  na  uskutočnenie  autogramiády je  súčasťou  tejto  Zmluvy.  Ĺ-čast`  Ľ,-melca  ria
autogramiáde je zahmutá v odmene irvedenej v Článlm HI. Zmlu`7-  Ak Ob]edná\ a[Č:
alebo  ním poverená  osoba na vykonanie kontroly  priebehu poduja[ía  zisti:    Že  dcš.``
kpodstatnému   porušeniu   tejto   Zmluvy,    či    pokynov:    vyhradzuje    si    prá\-o    r_Č_
neuhradenie  odmeny  za  výkon  alikvotnej  časti.  Za  podstatné  porušenie  Zmlu\T   sá

považuje najmä nedodržanie povinnosti uvedených v bode 3-7 tohto Článku Zml`|\ }
Ak Objednávatel' alebo ním poverená osoba na vykonanie kontroly priebehu poduj a:.z
zistí, Že došlo k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy, či pokynov, vyhradzuje si pra', ci
m  neuhradenie  odmeny  za výkon  alebo jej  alikvotnej  časti.  Za podstatné  porušč.n.R
Zmluvy sa považuje najmä:
a)   nedodržanie povimostí uvedených v bode 3 - 5 tohto Článku Zmlw7 ,
b)   neprofesionálny pristup umelca,
c)   hrubé správanie sa k účastníkom podujatia,
d)   nevhodné, či nekompletné oblečenie,
e)    pitie  alkoholických nápojov  a požívanie  omamných  a psychotropných  láioL  p:.L`~

alebo počas akcie.



U          \.}konn}   umel«   dáu  suhlas  na  posk}mutie  osobnyú  ud*   tictím  osohni  za
účelom   \'}účto\ania   projcku   partnerom   \1K   SR   na   dobu   určitu.   do   ukonč"
\.`'účio\.ania projekto\ .

iä:gčze:l,eu3:,lä`:ožnéskonč,ťdohodouzm,uwchs"m
Odstúpit.   od   tejm   Zmlu\}   môžu   obe   zmlu\ne   stran}   iba   `  obz\lašť   miM
prípadoch,  akými  sú choroba.  úraz aleb°  Uda[°`U`S ma'°r                         ,., _ľ  ` ``  ,``  ,Ä.n,-`  .    '   ±---J   ~Äip   ^ilcti'iniť   od   Z.mlu\}.   aj   \  prĺpadc   ak   l.melei`   poruší   7.Hwi

3.             Objedná\'ateľ   môže   odstúpn    oa   Ž.miu\}    aj    ,  [,,,ľ._.    ___

:°c9[Sknu}'{nvsbpoôds:bt°oTej:`;`Žamd``u\P}°dsta{nehoporušeniazml"supnkiadmú„
4            0dstupenie   od   Zmluv   musi   b\1   \  pisomnc.i   liirmé   amusi   bF.   doruč"   Jhľ

zmlu\'nqsnmObjedna\atel.móžec>dstupiťodtejmZmhoajzaslaníniodstq"
naemailovúadresuL.meka`ktorájeu\edená\záhlawtejmZmhľÝ.

5.            Vpripadeodstúpeniaodzmlu\'}:
a)    Obiedna\atel'   ina   narok   na   nahradu   spôsúbencj   Škod}.   kiora   pozosta\a   naima

z v\'naložených náklaJo\ .
b)    nemá Umelec nárok na náhradu \.} naložen}ch náklado\ .

sa `' ďalších  \ eiiacr,  riadid
`iqii`k`     zäkomík    \  zneniÍ:ä;5ž=iíiíäiťäťlä \,zt.ah,, `  nej `.,'slo`,ene neupravene Sa \  U al"„  ,1

pr{slušn}''mi    ustano`eniam    zákona    č40/1964    Zb     Občiansk}     zakoT•i____    zio.r\^.`     77      mitĺ`rc`k`.    zákon    \'zneniL,ll,lu3„J„„      _L.`_._  '  --__
neskorších    prcdpiso`.    a zákona   618,2003    Z.7.    autorsk}

neskorších

predp,sO\ .
Táto  zmlu\a  je  `}hoto\ena  \  d\och  ro\nopisoch    Každa  zmlu\na  strand  obilrži   ri`

jednom ro\Ínopise.
Zmluvni.  stran}   \}hlasuju.  Že  osob}   podpisujuce  tuto  Zmlu\u  "  L podpM  Zmhľo
opra\nené.   sjej    obsahom   >a   oboznámih   ajej    ?ncniu   porozun"1i     Zmhm   boh
uzauorenapo\zájoimejdohodezmlu`nychstrán.jepreia\oniichslobodneja`ažni`i
vôle   a nebola  uzatvorená  \'  tiesni  a za  nápadne  nc\íhodn!.ch  podmienok.  \a  znaL
súhlasu s ňou ju \'lastnoručne podpisujú.

/

V Jamníku. dňa:  .......... `,j=='==ť`=`u. `       Podpĺs objednáva`eľa

```-`-__    ~


