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ZMLUVA O UMELECKOM VÝrONB
č.04l2018

uzatvorenáv súlade so zákonom č. 61812003 Z. z, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským Právom

v zneníneskorších p.edpisoy a zákonom ě.4011964 Zb. Občiansky zákonník v znenineskorŠÍch PredPisov § 5l,

Zmluvné strany:

Objednávatelo:

sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
rčo:
DIč:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Námestie republiky 209515,984 01 Lučenec
Mgr. Tomáš Belko, riaditeť
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
SK35 5600 0000 0060 5867 3002
42313902
2I20]l86662

(ďalej len,,LUKUS")

zr ealizov ať umel ecký výkon.
Druh a rozsah výkonu: Účinkovanie na prednáške spojenej

Slovenskej republiky a vpád maďarskej červenej armády
I9l9."

účinkulúci:
Adresa:
číslo op:
Bankové spojenie:
IBAN:

PhDr. Pavel Mičianik

(ďalej len,,účinkujúci")

I. Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa účiŇujúci za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zav'ázuje

s diskusiou - ,oVznik Česko -
vNovohrade v rokoch 1918-

II. Miesto a čas vytvorenia umeleckého výkonu

1. Umelecký výkon - účinkovanie na prednáške spojenej s diskusiou dňa 08.11.2018

od 17:00 do 19:00 hod. v objekte Radnice, Ul. Dr. Herza240ll,984 01 Luěenec.

2. úeint<uirici sa zav'ézqe dokončiť výkon, na ktoý sa touto dohodou zaviazal aj Po
uplynutí dohodnutého času.

III. Odmena

1. Zmlavnéstrany sa dohodli na odmene spolu vo výške 100r- €, (slovom sto eur), ktorá

za611a: všetkynáklady účinkujúceho spojené s predstavením - honorár, cestovné, atď.

Zm1uvné strany sa dóhodli, že v odmene je zohťadnené aj dokoněenie umeleckého

výkonu podťa bodu II./2 zmluvy.
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2. Odmena bude uhradená do troch pracovných dní po ukončení umeleckého výkonu a
po podpísani zmluvy oboma zmluvnýni stranami bankových prevodom na účet
účinkujúceho: IBAN SK

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

účinkujúcemu nepatd.

IV. Povinnosti účinkujúceho

ÚOint<uitrci sa zav'irluje
a) vytvoriť výkon s náležitou starostlivosťou, dodržiavať pokyny LUKUS-u týkajúce sa

or ganizácie v ylv ár ania výko nu,
b) bez zbytočného odkladu oznátmiť LUKUS-u zmenu zdravotného stavu, pdpadne iné

zmeny, pokiať by mohli mať vplyv na plnenie tejto zmluvy,
b) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s ktor;irrni bol riadne

oboznámený,
c) zaplatíť LUKUS-u zmluvnú pokutu vo výške 0,05 Yo z výšky odmeny za každé

porušenie niektorej z povinností dojednaných v bode IV. zmluvy.
d) Zabezpečiť primerané, kvalitné a dostatočne výkonné ozvučenie, zodpovedajúce

podmienkam a miestu podujatia

V. Povinnosti LUKUS - u

LUKUS sazavánlje:
a) zabezpečiť v rámci možností vhodné podmienky pre vytvorenie umeleckého výkonu,
b) oboznámiť účinkujúceho pred začatim výkonu s predpismi na ochranu zdravia pi

práci,
c) zaplatiť účinkujúcemu odmenu v súlade s bodom III. tejto zmluvy,
d) zaplatiť účinkujúcemu zmluvnú pokutu vo qýške 0,05 o/o zvýšky odmeny zakaždé

porušenie niektorej z povinností dojednaných v bode V. zmluvy.

VI. Ustanovenia o zániku zmluvy

1. Ak má qýkon nedostatky, ktoré bránía tomu, aby sa mohol použiť na účel dohodnutý
vzmluve, m6že LUKUS od zmluvy odstúpiť, ato aj vpriebehu vyMáranía výkonu.
ÚOioty odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom prevzatíapísomného odstúpenia od
zmluvy druhou zmluvnou stranou.

2. Úei*uirici móže od zmluvy odstupiť lenzvážnych dóvodov bez vlastného zavinenia.
Pre účinky odstupenia platí druhá veta bodu YIl2 tejto zmluvy.

yll. záv erečné ustanovenia

1. Vpdpade nekonania vystúpenia zdóvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa
a pod,), nemá ani jedna zmluvná strana nárok na náhradu nákladov.
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počasia, nedostatočná alebo zlá propagácia apod.
od zmluvy.

luvy súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s

rue Je

Yzťahy v ývajúce ztejto zmluvy sa riadia zákonom ě. 61812003 Z. z. o autorskom
práve a vach súvisiacich s autorským právom v zneni neskorších predpisov

č 49l1261Zb. občí.anskym zákonníkom v znenineskoršíeh preaplsov.

LUKUS v zmysle zákona 12212013 Z. z. o ochrane osoLných údajóv.
Táto zmlu sa uzatváta na dobu určitú ajej ptatnost'končí 09.i1.2018, teda po
ukončení eckého výkonu, alebo tak ako to špecifikujú iné body tejto zmluvy.
Táto zm nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle LUI(US-u.
Táto va vyhotovuje v troch rovnopisoch, zktorych jeden rovnopis obdrži
účinkujúci dva rovnopisy LUKUS.

vvhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, že text
nitefným vyjadrením ich vážnej a slÓbodnej vOle byt rou

pred podpísaním prečítali, tejto v celom ,or.uir., porozumeli
j obsahom ju podpísali.

zmluvy je
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V Lučenci dňa 08.11.2018
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P!.;Dr. Pavel Mičianik

účinkujúei


