
LUČENEC
ZMLUVA O UMELECKOM VýKONE

č. 03 / 2019
uzatvorená V súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
V znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov š 51.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Rozpočtová organizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec

sídlo: ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec
Zastúpená: Mgr. Tomáš Belko, riaditeľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002
IČO: 42313902
DIČ: 2120186662

(ďalej len „LUKUS“)

a
Účinkujúca: Magdaléna Kalábová
Adresa:
ICO:

(ďalej len „účinkujúci“)

I. Predmet dohody

Touto dohodou sa účinkujúci za podmienok dohodnutých v tejto dohode zaväzuje
zrealizovať umelecký výkon.
Druh a rozsah výkonu: Učinkovanie na podujatí „Noc múzeí 2019“

II. Miesto a čas vytvorenia umeleckého výkonu

1. Umelecký výkon — účinkovanie na podujatí Noc múzeí dňa 18.05.2019 od 18:00 do
22:00 hod. v objekte Radnice, ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec.

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

III. Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene spolu vo výške 120,- €, (slovom
jednostodvadsať eur), ktorá zahŕňa: všetky náklady účinkujúceho spojené
s predstavením _ honorár, cestovné, atď. Zmluvné strany sa dohodli, že v odmene je
zohľadnené aj dokončenie umeleckého výkonu podľa bodu II./2 dohody.

2. Odmena bude uhradená v deň konania umeleckého výkonu v pokladni R.O. LUKUS
v hotovosti.
Za LUKUS zabezpečí plnenie: Mgr. Tomáš Belko

4. Za neuskutočnený umelecký výkon 2 dôvodov na strane účinkujúceho odmena
účinkujúcemu nepatrí.
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IV. Povinnosti účinkujúceho

Učinkujúci sa zaväzuje:
o

n
C)

&

a

vytvoriť výkon 5 náležitou starostlivosťou, dodržiavať pokyny LUKUS-u týkajúce sa
organizácie vytvárania výkonu,
bez zbytočného odkladu oznámiť LUKUS-u zmenu zdravotného stavu, prípadne iné
zmeny, pokiaľ by mohli mať vplyv na plnenie tejto dohody,
dodržiavať predpisy o bezpečnosti aochrane zdravia pri práci, s ktorými bol riadne
oboznámený,
zaplatiť LUKUS-u zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zvýšky odmeny za každé
porušenie niektorej z povinností dojednaných v bode IV. zmluvy.
Zabezpečiť primerané, kvalitné a dostatočne výkonné ozvučenie, zodpovedajúce
podmienkam a miestu podujatia

V. Povinnosti LUKUS-u
LUKUS sa zaväzuje:

zabezpečiť v rámci možností vhodné podmienky pre vytvorenie umeleckého výkonu,
oboznámiť účinkujúceho pred začatím výkonu s predpismi na ochranu zdravia pri
práci,
zaplatiť účinkujúcemu odmenu v súlade s bodom III. tejto dohody,
zaplatiť účinkujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z výšky odmeny za každé
porušenie niektorej z povinností dojednaných v bode V. dohody.

VI. Ustanovenia o zániku dohody

. Ak má výkon nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa mohol použiť na účel dohodnutý
v zmluve, môže LUKUS od dohody odstúpiť, ato aj v priebehu vytvárania výkonu.
Účinky odstúpenia od dohody nastanú okamihom prevzatia písomného odstúpenia od
dohody druhou zmluvnou stranou.
Účinkujúci môže od dohody odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného zavinenia.
Pre účinky odstúpenia platí druhá veta bodu VI/2 tejto dohody.

VII. Záverečné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomná korešpondencia adresovaná jednej
zo zmluvných strán sa bude zasielať doporučene na adresu príslušnej zmluvnej strany
uvedenú v úvodných ustanoveniach tejto dohody, alebo sa odovzdá príslušnej
zmluvnej strane osobne. Písomnosť sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatia
zmluvnou stranou. V prípade, že si zmluvná strana riadne neprevezme doručovanú
písomnosť, považuje sa písomnosť doručená okamihom, kedy sa táto vráti späť
zmluvnej strane, ktorá ju odosielala, alebo okamihom, kedy zmluvná strana, ktorej je
písomnosť určená, odmietne osobne písomnosť prevziať.
V prípade nekonania vystúpenia z dôvodu vyššej moci (epidémia, živelná katastrofa
a pod.), nemá ani jedna zmluvná strana nárok na náhradu nákladov.
Nepriazeň počasia, nedostatočná alebo zlá propagácia apod. nie je dôvodom na
odstúpenie od dohody .
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10.

V Lučenci dňa 79306"be

Vzťahy vyplývajúce z tejto dohody sa riadia zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.
Meniť alebo dopĺňať túto dohodu možno len vo forme číslovaných dodatkov po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
Účastníci dohody súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v dohode s
LUKUS-om v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť končí 19.05.2018, teda po
ukončení umeleckého výkonu, alebo tak ako to špecifikujú iné body tejto dohody.
Táto dohoda nadobúda platnost" dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle LUKUS-u.
Táto dohoda sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, zktorých jeden rovnopis obdrží
účinkujúci a dva rovnopisy LUKUS.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne Spôsobilé na právne úkony, že text dohody je
určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaní, že
si zmluvu pred podpísaním prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli ana znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
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Mgr. Tomáš Belko Magdaléna Kalábová
riaditeľ r. o. LUKUS účinkujúca


