ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE
(uzatvorená v zmysle ~ 39 ~ 70 zákona Č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona Č. 40/1964 Zb. ObČiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávatel‘:
Názov organizácie: OBEC Demandice
Sídlo: Obecný úrad č.236, 935 85 Demandice
100: 00306878
DIČ: 2021020628
(d‘alej len „objednávatel“)
a
Úč n kuj úd:
Hudobná skupina: RebelSky
Zastúpená: Mgr. Ondrej SIROTA
Adresa:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: IBAN:
(ďalej len „účinkujúci“)

Či, I
Predmet zmluvy
1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok účinkujúceho uskutoČnit‘ umelecký výkon špecifikovaný V odseku 1
Čl. II tejto zmluvy (d‘alej len „umelecký výkon‘) a záv~zok objednávatel‘a zaplatit‘ úČinkujúcemu odmenu
za uskutoČnený umelecký výkon ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich
s uskutoČnením umeleckého výkonu.

Či. ii
Uskutočnenie výkonu
1.ÚČinkujúci sa zaväzuje vykonat‘ koncert na podujatí: Deň Obce Demandice 2019
dňa 20. júla 2019 v Demandiciach.

Či. III
Odmena a piatobné podmienky
1. Odmena za uskutoČnenie umeleckého výkonu je stanovená na základe dohody zmluvných strán
v celkovej výške 350
€ (slovom tristo pät‘desiat eur), ktorá zahřňa všetky súvisiace náklady
s poskytovaním umeleckého výkonu.
‚-

2. Objednávatel‘ sa zaväzuje zaplatit‘ výkonnému umelcovi náhradu za všetky úČelne
vynaložené náklady v súvislosti s vykonaním umeleckého diela.
3. Odmenu objednávatel‘ uhradí úČinkujúcemu Po riadnom uskutoČnení umeleckého výkonu uvedenom
v Záhlaví tejto zmluvy na bankový účet alebo v hotovosti najneskór do 7 dní.

Či.

IV
1

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávatel‘ sa zaväzuje:
a) zabezpečit‘ primerané predpoklady pre uskutočnenie umeieckého výkonu, poskytnút‘ potrebnú
súčinnost‘, najmä organizačne a technicky zabezpečit‘ vhodné podmienky,
b) uhradiť odmenu podia či. III ods. 1 tejto zmiuvy.
2. Účinkujúci sa zaväzuje:
a) uskutočnit‘ umelecký výkon s náležitou starosti ivost‘ou, osobne a riadne, s potrebnou profesionalitou
v súlade s písomnými alebo ústnymi pokynmi objednávatel‘a.
b) rešpektovat‘ organizačné pokyny objednávatel‘a a dodržiavat‘ pravidlá požiarnej ochrany a ochrany
bezpečnosti a zdravia pri práci.

čI.V
Udelenie súhlasu
1. Účinkujúci udel‘uje objednávatel‘ovi súhlas na použitie mien, podobizní, obrazových snímok, obrazových
a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov umeleckých výkonov týkajúcich sa
účinkujúceho alebo jeho prejavov osobnej povahy.
2. Objednávatel‘ je oprávnený použit‘ predmety ochrany podIa ods. 1 tohto článku Zmluvy sám alebo
prostredníctvom tretej osoby všetkými známymi spósobmi použitia a v neobmedzenom rozsahu.
3. V súlade s ~ 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, zmluvná strana 2
súhlasí so spracovaním jej osobných údajov zmluvnou stranou 1, v rozsahu v akom sú uvedené v tejto
zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmiuvy a za účelom ich spracovania v informačných
systémoch zmluvnej strany 1 ako aj oprávneného zverejňovania údajov v súiade s platnou právnou
úpravou. Zmluvná strana 2 udel‘uje súhlas dobrovol‘ne, na dobu neurčitú. Po ukončení platnosti tejto
zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohl‘adávok súvisiacich s touto zmluvou móže súhlas
kedykol‘vek odvolat‘ písomným oznámením zmluvnej strane 1.

Či. VI
Záverečné ustanovenja
1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 originálnych exemplároch, z ktorých Po 1 obdrží každá zmiuvná strana.
2. Túto zmluvu je možné menit‘ len písomnou formou číslovaných dodatkov, a to Po predchádzajúcej
dohode zmluvných strán.
3. Vzt‘ahy touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záv~zných právnych
pred pisov.
4. Zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvu uzavreli slobodne
a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
V Demandiciach, dňa 4.4. 2019

ObJednava~lr

Sta sta obce

~

Zhotovitel

M~ Ondrej SIROTA
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