ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA

Článok l.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
Zriaďovateľ:
Adresa:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Mgr. Tomáš Belko, riaditeľ
Mesta Lučenec
UI. Dr.Herza 240/1, 984 01 Lučenec

lČO:

42313902

DIČ:

2120186662
Prima banka a.s., pobočka Lučenec
SK35 5600 0000 0060 5867 3002

Bankové spojenie:
IBAN:

Autor:
Štatutárny zástupca:
Zriaďovateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:

_

Dlvadlo Štúdlo tanca
Mgr. Zuzana Ďuricová Hájková, riaditeľka
Banskobystrický samosprávny kraj
Komenského 12, 974 01 B. Bystrica
35989611

2021471914
Štátna pokladnica
SKGS 8180 0000 0070 0042 9917

Článok ll.
Predmet zmluvy

-

pre objednávateľa dielo uvedenie tanečného divadelného
predstavenia Ghost/Prízrak dňa 21.2.2020 o 17:30v Synagóge Lučenecv Lučenci.
2. Objednávateľsa zaväzuje zabezpečiť spoluprácu pri organizácii podujatia vrátane predaja
a kontroly vstupeniek na mieste.
3. objednávateľa aj Autor sa zaväzujú spoločne zabezpečiť propagáciu formou distribúcie plagátov
a elektronických pozvánok, propagáciu na svojej internetovej stránke na sociálne] sr i. Taktiež
zabezpečia distibuovanie tlačovej správy v okruhu relevantných médií a zabezpečí uverejnenie
1. Autor sa zaväzuje vytvoriť

pozvánky v miestnych a reglonálnych printových médiách.
Článok lll.

Autorská odmena
1.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre autora za vykonanie diela vo výške 300 € (slovom

tristo).
2. Autorovi vzniká nárok na dohodnutú odmenu dňom odovzdania riadne vytvoreného diela

autorom.
objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu bezhotovostne na bankový účet autora po vystavení
faktúry so splatnosťou 14 dní.
4. Tržbu z predaja lístkov bude fakturovať autor objednávateľovi podľa reálneho počtu predaných
vstupeniek (za predaj na mieste + všetok predpredaj fyzické vstupenky + online predpredaj).
3.

-

Článok
Čas

IV.

plnenia

Autor sa zaväzuje uviesť dielo dňa 21.2.2020 o 1.7:30 v priestoroch Synagógy Lučenec.
Predstavenie trvá cca 1 hodinu.

.

Článok V.
Práva a povinnosti
udržiavať
priestor využívaný na vykonanie diela v poriadku a čistote.
Autorje povinný
Autor nesie zodpovednosť za školy nlm spôsobené pri výkone diela.
objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi priestory Synagógy Lučenec v deň konania
predstavenia od 10:00 do 20:15 čisté, technicky nezávadné a pripravené na prípravu a realizáciu

.

N.

.

podujatia.
Objednávateľsa zaväzuje
a nakladanie techniky.

.

v

deň podujatia poskytnúťjedného pomocníka na vykladanie
Článok

VI .

Právo na použitie diela
.

.

Autor udeľuje objednávateľovi výlučný súhlas na použitie svojho loga a mena na propagačné účely
spojené s uvedením predstavenia.
Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na verejné vykonanie umeleckého výkonu.

článok vu.
Záverečné ustanovenia
.
ummu-

.
.
.

Zmluva nadobúda piatnosťa účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možno meniťa dopĺňať iba plsomnou dohodou účastnlkov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží autor a jeden objednávateľ.
Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu prečítali ajej obsahu porozumeii. Vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu, neuzavreliju v tiesni a za nevýhodných podmienok, preto ju na znak súhlasu podpisali.
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