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zMLUvA o UMELEcKoM rd,roxn

č. 01 /2018
uzatvorená v súlade so zákonom ě. 61812003 Z. z, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorshým právom
v znení neskorších predpisov a zákonom é.4011964 Zb. Občiansky ákonník v zrení neskorších predpisov § 5l.

Zmluvné strany:

Objednávatel':

sídlo:
Zastúpená:

Rozpočtová or ganizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Námestie republiky 2095/5,984 01 Lučenec
Mgr. Tomaš Belko, riaditel'

sK35 5600 0000 0060 5867 3002
42313902
2|20186662

(d'alej len,,LUKUS")

a
OZ pre podporu netradičních'foriem umenia - Balkansambel
Martin Noga, manažér
Zádubnie 165, 010 O3 Žilina
4222052I
20235070I3

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
IBAIrI:
rčo:
DIč:

Účintiulrnci:
Zastúpená:
Adresa:
rčo:
DIč:

(d'alej len,,účinkujúci")

I. Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa účinkujúci za podmienok dohodnu!ých v tejto zmluve zavázuje
zt e alizov ať ume lec§ý v} kon.
Druh a rozsah výkonu: Úěinkovanie na podujatí Iné Bulharsko.

II. Miesto a čas vytvorenia umeleckého výkonu

1. Umelecký výkon - účinkovanie na podujatí Iné Bulharsko dňa 10.05.2018 od 18:00
do 22:00 hod. v objekte Radnice, ul. Dr. Herza240ll,984 01 Lučenec,

2. ÚOintu3aci sa zavitzuje dokončiť výkon, na ktorý sa touto dohodou zaviazal aj po
uplynutí dohodnutého času.

III. Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene spolu vo qýške 950,- €, (slovom
deváťstopát'desiat), ktorá zalrf.ňa: všetky náklady účinkujúceho spojené s predstavením
- honorár, cestovnéo atď. Zmluvné strany sa dohodli, že v odmene je zohl'adnené aj
dokoněenie umeleckého ýkonu podl'a bodu IL/2 zmluvy.

2. Odmena bude uhradená v deň konania umeleckého výkonu v nasledujúci pracovný
deň bankovým prevodom na účet účinkujúceho.

3. Za LUKUS zabezpeěíplnenie: Mgr. Tomáš Belko
4. Za neuskutočnený umelecký výkon z dóvodov na strane úěinkujúceho odmena

účinkujúcemu nepatrí.
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IV. Povinnosti účinkujúceho

Úeintu.lrici sa zav ázuje:
a) vytvoriť výkon s náležitou starostlivosťou, dodržiavať pokyny LUKUS-u !ýkajúce sa

or ganizácie vy tv ár ania qýkonu,
b) bez zbYtočného odkladu oznámtť LUKUS-u zmenu zdravotného stavu, prípadne iné

zíneny, pokial'by mohli mať vplyv na plnenie tejto zmluvy,
b) dodrŽiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s ktorými bol riadne

oboznámený,
c) zaPlatiť LUKUS-u zmluvnú pokutu vo výške 0,05 o/o z výšky odmeny za každé

porušenie niektorej z povinností dojednaných v bode IV, zmluvy.
d) ZabezPečiť Primerané, kvalitné a dostatočne qýkonné ozvučenie, zodpovedajúce

podmienkam a miestu podujatia

V. Povinnosti LUKUS-u

LUKUS sazaviauje:
a) zabezPeČiť v rámci možností vhodné podmienky pre vytvorenie umeleckého výkonu,
b) oboznámiť účinkujúceho pred zaěatím výkonu s predpismi na ochranu zdiavia pri

práci,

l.

zaplatiť účinkujúcemu odmenu v súlade s bodom III. tejto zmluvy,
zaplatiť účiŇujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 Yo zvýšky odmeny zakaždé
porušenie niektorej z povinností dojednaných v bode V. zmluvy.

VI. Ustanovenia o zániku zmluvy

Ak má výkon nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa mohol použiť na účel dohodnu{ý
v zmluve, móŽe LUKUS od zmluvy odstupiť, a to aj v priebehu vytvrárania výkonÚ.
UČinkY odstuPenia od zmluvy nastanú okamihom prevzatia písomného odstupénia od
rynluvy druhou zmluvnou stranou.
UČinkujúci móže od zmluvy odstupiť len zvéůnych dóvodov bez vlastného zavinenia.
Pre účinky odstupenia platí druhá veta bodu YIl2 tejto zmluvy.

Y II. Záv er ečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že akákolŤek písomná korešpondencia adresovaná jednej
zo zmluvných strán sa bude zasielať doporučene na adresu príslušnej zmluvnej it aný
uvedenú v Úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, alebo sa odovzdá prislusnój
zmluvnej strane osobne. Písomnosť sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatiá
zmluvnou stranou. V prípade, že si zmluvná strana riadne neprevezme doiučovanú
písomnosť, považuje sa písomnosť doručená okamihom, kedy sa táto vráti spát'
zmluvnej strane, ktorá ju odosielala, alebo okamihom, kedy zmluvná strana, ktorej je
písomnosť určená, odmietne osobne písomnosť prevziať.
V PríPade nekonania vystupenia z dóvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa
a pod.), nemá ani jedna zmluvná strana niárok na náhradu nákladov.

l.

c)
d)

2.
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3. NePriazeň PoČasia, nedostatoěná alebo zlá propagácia apod. nie je dóvodom na
odstupenie od zrnluvy.

4. YďahY vyplývajúce ztejto zmluvy sa riadia ákonom ě. 61812003 Z. z. o autorskom
Práve aPrávach súvisiacich sautorským právom vznení neskorších predpisov
a zákonom ě, 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších prediisov.

5. Meniť alebo doplňať tito dohodu možno len vo forme číslovanýctr doáatkov po
v,zájomnej dohode zrrrluvných strán,

6. UČastníci zmluvY súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s
LUKUS-om v zmysle zíkona l22l20l3 Z. z. o ochrane osobných údajóv.

7. Táto zmluva sa uzaťvára na dobu určitu ajej platnosť končí 14.Ó5.2018, teda po
ukonČení umeleckého qýkonu, alebo tak ako to špeciťrkujú iné body tejto zmluvy.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými súanami
a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle LUKUS-u.

9. Táto zmluva vyhotovuje v troch rovnopisoch, z kío4ých jeden rovnopis obdrží
účinkujúci a dva rovnopisy LUKUS.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, že text zmluvy je
urěiQým azrozumitelhým vyjadrením ich vážnej a slóbodnej vOte byr i1ou viazanÍ, že
si zmluvu Pred Podpísaním prečítali, tejto v celom .o"rahu porozumeli ana zinak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Lučenci dňa 10.05.2018 v žiline an",.!.{,T...,|.!.]E....

Mgr. Tomáš Belko
riaditeť r. o. LUKUS
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