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ZMLUVA O UMELECKOM VÝXONn
č.02l2018

uzatvorená v súlade so zákonom č. 61812003 Z. z. o autorskom práve aprávach súvisiacich s autorským právom
v znení neskorších predpisov azákonomč.4011964 Zb. Občiansky zákotnikv zneni neskorších predpisov § 51.

3J

Zmluvné strany:

Objednávatel':

sídlo:
Zastúpená:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Námestie republiky 209515,984 01 Lučenec
Mgr. Tomáš Belko, riaditeť

a
Mucha Kvartet, o. z.
Juraj Tomka, predseda o. z.
Topoťčianska 16,851 05 Bratislava
422 722 54
2023 829 280

IBAN:
rčo:
DIč:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
SK35 5600 0000 0060 5867 3002
42313902
2I20I86662

(ďalej len,,LUKUS")

účinkulúci:
Zastúpenáz
Adresa:
rčo:
DIč:

(ďalej len,,účinkujúci")

I. Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa účinkujúci za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zav'ázlje
zr ealizov ať umel ecký výkon.
Druh a rozsah výkonu: Účinkovanie na podujatí: Vernis ážEricaCallebauta.

II. Miesto a čas vytvorenia umeleckého qýkonu

1. Umelecký výkon - účinkovanie na vernisáži belgického umelca Erica Callebauta dňa
19.07.2018 od 17:00 hod. v objekte Radnice, ul. Dr. Herza240l1,984 01 Lučenec.

2. ÚOintul'nci sa zavánlje dokončiť výkon, na ktory sa touto dohodou zaviazal aj po
uplynutí dohodnutého času.

III. Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene spolu vo výške 100n- €, (slovom sto eur), ktorá
zalrťňa všetky naklady účinkujúceho spojené s predstavením - honorár, cestovné, atď.
Zmluvné strany sa dohodli, že v odmene je zobtadnené aj dokončenie umeleckého
výkonu podťa bodu II.i2 zmluvy.

2. Odmena bude uhradená v deň konania umeleckého výkonu v pokladni r. o. LUKUS
v hotovosti.
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ZaLUKUS zabezpečíplnenie: Mgr. Tomáš Belko
?3. :"y:krtočnený umelecký uýt on z dóvodov
účinkujúcemu nepatd.

IV. Povinnosti účinkujúceho

Úeinhlrici sa zavázuje:
a) vYtvorit' výkon s náleŽitou starostlivosťou, dodržiavat,pokyny LUKUS-u týkajúce sa., .organizácie vytv árania výkonu,
b)bez zbYtoČného odkladu oznáÁit' LUKUS-u zmenu zdravotného stavu, pdpadne inézmeny, pokial' by.mohli mat'vplyv na plnenie tejto zmluvy,b) dodrŽiavať PredPisY o bezpee"o.ti a ochrane iaiÁpri práci, s ktorýani bol riadneoboznámený,
c) zaplatiť LUKUS-u zmluvnú pokŤo. vo výške 0,05 Yo zvýšky odmeny za každ,époruš enie ni ektorej z povinno sií do;.drruný..ír; i" d" iv. 

"mlurry.d) Zabezpečiť primerarre, kvalitné á ao.tuioOn" 
-rYrř"*e 

ozwčenie, zodpovedajúcepodmienkam a miestu podujatia

V. Povinnosti LUKUS-u

LUKUS sazavázuje:
a) zabezPeČit'v rámci moŽností vhodné podmienky pre vytvorenie umeleckého výkonu,

' ;L".Tu-iť 
ÚČinkujúceho Pred začatim 

"ýk;;'.i..api.-i nu o"t.ánu zdravia pi
c) zaplatiť účinkujúcemu odmenu v súlade s bodom III. tejto zmluvy,d) zaPlatiť ÚČinkujúcemu zmluvnú.p9k}to ," ;ýšk;^Ó ,05 yoz výšky odmeny za každ,éporušenie niektorej z povinností dójednanýchi,l"á" v zmluvy.

VI. Ustanovenia o zániku zmluvy

1' Ak má výkon nedostatkY, ktoré brániat_omu, aby sa mohol použiťna účel dohodnutýv.zmluve, móže LUKUS od zmluvyodstupiť, áti uivpriebehu v7ttváraniavýkonu.

,T',*í;ffi:',T#,;í":tilr"ffi :d";kÁňili,",,ďtiupísomnéhooastripeniaoo2' UČinkujúci m6Ž9 od.zmluvy odstúpiť len z váňnych dóvodov bez vlastného zavinenia.pre účinky odstúpenia platí druháveta bodu yI/2 tejto zmluvy.

YII. Záv erečné ustanovenia

1' Zmluvné stranY sa dohodli, Že akákoťvek písomná korešpondencia adresovaná jednejzo zmluvných strán sa bude zasielať aopo*o"n";-;;*:9 pdslušnej zmluvnej stranyuvedenú v úvodných ustanoveniac| 
lto ";u'Ů]' a"uó sa oďoiÁa pdslušnejzmluvnej strane osobne, PÍsomnost' sa považuje za áoručenú okamihom iej prevzatiazmluvnou stranou, V PdPade, že si áluuna .t.*u riadne neprevezme doručovanúPÍsomnost',PovaŽuje 

'u Piso-rrost'doručena 
"Ú-irr"rn, kedy sa táto vráti spát,.

4.
na strane účinkujúceho odmena
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2. zmluvnej strane, ktorá ju odosielala, alebo okamihom, kedy zmluvná strana, ktorej je
písomnosť určená, odmietne osobne písomnost' prevziať.

3. VPfiPade nekonania vystúpenia zdóvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa
a pod.), nemá ani jedna zmluvná strana nárok na náhradu nákladov.

4. NePriazeň počasia, nedostatočná alebo zIá propagácia apod. nie je dóvodom na
odstúpenie od zmluvy.

5. Yzťahy vyplývajúce ztejto zmluvy sa riadia zákonom ě, 61812003 Z. z. o autorskom
Práve aPrávach súvisiacich s autorským právom v zneni neskorších predpisov
azákonom Č. 4011964 Zb. Občíanskym zákonníkom v znenineskorších preapisov.

6. Meniť alebo dopÍňat' tuto dohodu možno len vo forme číslovaných doáatkov po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

7. UČastníci zmluvy súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s
LUKUS-om v zmysle zákona I22l20I3 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú ajej platnosť končí 20.07.2018, teda po
ukonČení umeleckého výkonu, alebo tak ako to špecifikujú iné body tejto zmluvy.

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

10.Táto zmluva vyhotowje vtroch rovnopisoch, zktorych jeden rovnopis obdrží
účinkujúci a dvarovnopisy LUKUS.

11.Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, žetextzmluvy je
urČitlým a zrozumiteťným vyjadrením ich véůnej a slobodnej vóle byt ňov viazani, Že
si zmluvu pred podpísaním prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli ana znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Lučenci ďňa 19,07.2018 v l-uěenc; dňa 4l.*. J.o,1l

LuKus
ESTIE REPUBLltť 2095/5

984 01 LUčENEc

Mgr. Tomáš Belko
riaditel'r. o. LUKUS J í/ APJ mHEA , yeke,lo o.> ,

' huqn QuiL?€T

: 42 313 902


