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ZMLUVA O VEREJNOM VYSTUPEN|

(evidenöné öíslo: 21 l2014)

uzavreiá podta §51 zákona é,40l1964 Zb, Oböiansky zákonník a v súlade s príslu§nimi ustanoveniami

zákona ö.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorsklm právom (autorskim

zákonom)

medzi zmluvn!mi stranami

Z§ Gyulu Szabóa s VJM
so sídlom: §Xotsra ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda
v zastúpení: Mgr. Nagy Árpád
löo: 36081019
(dalej ako "budúci objednávateí")

a

Neinvestiönf fond lfjú Szivek
so sídlom: Dostojevského rad 19,811 09 Bratislava
v zastúpení: Dusan Hégli
leo:45737827
(dalej ako "budúci zhotovitet")

Ö!. l. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je verejné predstavenie umeleckej öinnosti - umeleckého u.ikonu -Taneöného
divadla lnú Szivek (dalej len 'vystúpenie") a úplné zvukové a technické zabezpeöenie vystúpenia v öase a

na mieste podta podmienok uvedenfch v tejto zmluve.

Miesto vystúpenia: Dunajská Streda - MsKS
Dátum: 15.10,2014
Presni öas vystúpenia: 09:00
názov vystúpenia : ,,Felvidéki Kakukktojás, a nagy lufipukkasztás"

Öl. l!, Povinnosti vykonávatela
1. VykonávateI sa zavázuje, Ze v súlade s podmienkami uvedenlmi v ölánku l. tejto zmluvy

najneskör 2 hodiny pred uröenfm zaöiatkom vystúpenia bude v poöte a stave zodpovedajúcom
vystúpeniu na mieste vystúpenia uröenom v ólánku l. tejto zmluvy. Vykonávateí sa dalej
zaváz$e zabezpeöit a vykonat vystúpenie s názvom a obsahom zodpovedajúcim ölánku l. tejto

zmluvy.

Öt. lll. Povinnosti objednávateía
1, Objednávatel sa zavázuje, Ze splní platobné podmienky

2. Objednávatet vyhlasuje, Ze disponuje v§etklmi platnfmi príslu§nimi povoleniami vztahujúcimi
sa na miesto, obsah a öas vystúpenia v súlade s ustanoveniami príslu§nfch právnych predpisov"

Objednávatelzodpovedá zazabezpeóenie bezpeönosti a ochrany zdravia vykonávatela vsúlade
s príslu§nfmi ustanoveniami zákona ö. 12412006 Z. z. o bezpeönosti a ochrane zdravia pri práci

a o zmene a doplnení niektonich zákonov.

Öl. v. platobné podmienky
1. Platba kultúrnymi poukazmi. Objednávateí po vystúpení odovzdá peniaze alebo kultúrne

poukazy v poóte: zúöastnení Ziaci x 2,50 eur (cca. 130 Ziakov)

2. V prípade neuhradenia sumy v plnej vf§ke sa objednávatel zavázuje uhradit vykonávatelovi
zmluvnú pokutu vo v!§ke 0,1 o/o z dlZnej sumy za kaZd! dei ome§kania.

ÖI. V. Poru§enie povinnosti zmluvnfmi stranami
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V prípade poru§enia povinností uvedenlch v ölánku lll. tejto zmluvy objednávatetom alebo v
prípade oneskoreného plnenia uvedenlch povinností objednávatelom vykonávatet nie je povinn!

splnit závázky vypllvajúce pre neho z tejto zmluvy a je oprávnen! voöi objednávatelovi vyúötovat

sumu uvedenú v ölánku lV, ods. 1 tejto zmluvy.

V prípade, ak vykonávatel zaviní me§kanie presahujúce 'l hodinu oproti óasu stanovenému v

bode l. tejto zmluvy, objednávatet je oprávnenf poZadovat splnenie závázku vykonávatelom bez

nároku vykonávatel'a na vyplatenie sumy uvedenej v bode lV. ods. 1 tejto zmluvy. Objednávatet
je v§ak povinni aj v tomto prípade uhradit vykonávateíovi cestovné náhrady" Objednávatel sa za
splnenia tíchto podmienok y/slovne yzdáva práva na uplatnenie náhrady §kody voöi

vykonávatel'ovi.
V prípade, ak sa vykonávatel zavinene nedostaví na vystúpenie v zmysle ölánku l. tejto zmluvy,

má objednávatel právo od zmluvy odstúpit a poZadovat od vykonávatel'a z titulu náhrady §kody

50 % sumy uvedenej v ölánku lV. ods, 1 tejto zmluvy.
Objednávatel'sa zavázuje uhradif vykonávatelovi sumu uvedenú v ölánku lV. ods, 'l tejto zmluvy

spösobom uvedenfm v citovanom ustanovení zmluvy bez ohladu na zavinenie vykonávatel'a, ak

a. Wstúpenie vykonávateía na pódiu nachádzajúcom sa vo volnom priestranstve nie je

moZné vöas zahájit z dövodu nepriazniu.ich poveternostnich podmienok alebo
podmienok poöasia prípadne v dösledku inej nepredvídanej alebo neovplyvnitelnej

udalosti.

b. vystúpenie vykonávatela nie je moZné zahájit ani po uplynutí 20 minút od öasu
uröeného v ölánku l. tejto zmluvy.

c. Uvedené prípady v zmysle ölánku V. ods. 4 tejto zmluvy predstavujú riziko na strane
objednávatela a za splnenia podmienok obsiahnutfch v uvedenej öasti zmluvy
zakladajú nárok vykonávatela na uhradenie sumy uvedenej v ölánku lV, ods. 1 tejto

zmluvy objednávatel'om v plnej vf§ke.

Öl. vl. OOstúpenie od zmluvy
Objednávatel je oprávneni odstúpif od zmluvy písomnfm vyhlásením doruöenfm
vykonávatefovi najmenej 21 kalendárnych dní pred uróenlm öasom vystúpenia vykonávatela
uvedenlm v ölánku l. tejto zmluvy. V tomto prípade je objednávatel povinni uhradit
vykonávateíovi 10 % sumy uvedenej v ölánku lV. ods. 1 tejto zmluvy z titulu úhrady vfdavkov
vykonávatela spojenlch s organizáciou vystúpenia. Doruöenie písomného vyhlásenia uskutoöní
objednávatel prostredníctvom po§ty a to doporuöenou zásielkou adresovanou vykonávatelovi.
Ak objednávatel oznámi vykonávatetovi odstúpenie od zmluvy písomne, priöom k doruöeniu
písomného vyhlásenia dójde v dobe krat§ej ako 21 kalendárnych dní pred uröenfm öasom
vystúpenia v zmysle ölánku l. tejto zmluvy, ale v dobe nie krat§ej ako 7 kalendárnych dní pred

uvedenim termínom, je objednávatel povinn! uhradif vykonávateíovi 50 % sumy uvedenej v
ölánku lV. ods. ,1 tejto zmluvy. Ak objednávatet doruöí písomné vyhlásenie o odstúpení od

zmluvy vykonávateíovi 7 kalendárnych dní pred termínom vystúpenia vykonávatela uröenom v
ölánku l. tejto zmluvy alebo v krat§ej dobe, je objednávateí povinn! uhradit vykonávateíovi '100 %

sumy uvedenej v ölánku lV. ods. 1 zmluvy, Doruöenie písomného vyhlásenia uskutoöní
objednávatet prostredníctvom po§ty a to doporuöenou zásielkou adresovanou vykonávatel'ovi.

Vykonávatel je oprávnen! odstúpit od zmluvy aj bez udania dövodu písomnlm vyhlásením
doruöenlm objednávatelovi najmenej 21 kalendárnych dní pred uróenlm öasom vystúpenia v
zmysle ölánku l, tejto zmluvy. Doruóenie písomného vyhlásenia uskutoóní vykonávatet
prostredníctvom po§ty a to doporuöenou zásielkou adresovanou objednávatelovi. V uvedenom
prípade vykonávatel'ovi nevznikne voöi objednávatelovi Ziadny závázok vyplfvajúci z tejto zmluvy.

Vykonávatet möZe odstúpit od zmluvy písomním vyhlásením doruöenim objednávatetovi v dobe
krat§ej neZ 21 kalendárnych dní pred uröenlm öasom vystúpenia v zmysle ölánku l. tetjo

zmluvy bez toho, aby mu vznikli závázky z tejto zmluvy, rn/hradne z dóvodu choroby osoby
úöinkujúcej poöas vystúpenia, Vykonávatelje povinnf uvedenú skutoönost bezodkladne
oznámit objednávatel'ovi a je povinn! predloZif aj doklad potvrdzujúci túto skutoönost.
Ak vykonávatet doruöí písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy objednávateíovi v dobe krat§ej

nel21 kalendárnych dní pred uröenlm óasom Wstúpenia v zmysle ölánku l. tetjo zmluvy bez
toho, aby boli splnené podmienky uvedené v predchádzajúcom odstavci, je povinn!
objednávatelovi nahradif jeho oprávnené vfdavky potvrdené príslu§nfmi dokladmi a to najviac vo

vf§ke 50 % sumy uvedenej v ölánku lV. ods. 1 zmluvy. Za uvedenlch podmienok sú zmluvné
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strany opráVnené po spoloönej dohode uröit in! termín vystúpenia, Dohoda podl'a

predchádzajúcej vety musí byf uzatvorená písomne vo forme dodatku a po podpise zmluvnfmi

stranami sa stane neoddeliteínou súöastou tejto zm|uvy.

Öl. vll. Ochrana dal§ích práv vykonávatel'a
predmet zmluvy sa vztahuje v súlade s ölánkom l, zmluvy len na verejné predstavenie

umeleckého rnlkonu vykonávatetom. Vykonávatet si vyhradzuje v súlade s príslu§nlmi

ustanoveniami zákona ö,618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorsklm
právom v§etky ostatné práva súvisiace s umeleckfm u,ikonom - dielom : najmá právo na

vyhotovenie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu, právo na odvysielanie

diela prostredníctvom verejnoprávnych alebo súkromnlch televíznych alebo rádiou,ich staníc.

objednávatel' je povinnf prostredníctvom osöb konajúcich v jeho mene a osöb zúóastiujúcich sa

na zabezpeöovaní a usporiadaní vystúpenia vykonávatel'a podieíat sa na ochrane práv

vykonávateta k die|u, na ktoré sa táto zmluva nevztahuje. V prípade, Ze objednávatet

nezabezpeöí podmienky zabraöujúce moZnosti poru§ovania práv vykonávateta k dielu (práv

vykonávateta k dielu, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy) je vykonávatel oprávnenf preru§if

vystúpenie a to aZ do doby, kim objednávatel nevytvorí podmienky, ktoré zabránia poru§ovaniu

tlchto práv vykonávatel'a.

obrazorni, zvukov,,i alebo obrazovo-zvukoul,záznam o vystúpení vykonávateta moZno vytvorit po

súhlase osoby konajúcej v mene vykonávateta len na neziskové úöely, na verejnoprávne úóely

prípadne na informaönf úöel v rámci spravodajskich relácií" DÍZka taXto vyhotoveného záznamu

nesmie presiahnut 6 minút. Tlm nie sú dotknuté práva jednotlirnich umelcov vystupujúcich za

vykonávateta na ochranu ich mena a integrity ich umeleckfch vt/konov,

öl. vlll. závereöné ustanovenia
Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, Ze informácie obsiahnuté v zmluve ako aj dal§ie informácie

získané poöas trvania zmluvného vztahu o druhej zmluvnej strane, o jeho majetkoqfch, právnych

a inlch pomeroch povaZujú za predmet obchodného tajomstva, Anijedna zo zmluvnfch strán

nie je bez súhlasu druhej zmluvnej strany oprávnená vydat uvedené informácie tretínr osobám

prípadne ich akimkotvek spösobom sprístupnit tfmto osobám" V prípade poru§enia závázkov
uvedenfch v tomto odseku ktoroukolvek zmluvnou stranou je zmluvná strana poru§ujúca tieto

závázky povinná druhej zmluvnej strane nahradif vzniknutú majetkovú i nemajetkovú ujmu.

Na práva, povinnosti a iné pomery zmluvnfch strán touto zmluvou neupravené sa vztahujú

príslu§né ustanovenia v§eobecne záv ázny ch predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvne strany prehlasujú, Ze si zmluvu riadne preöitali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju

slobodne, vá2ne, nie v tiesni a ani za nápadne nevlhodnfch podmienok, na dökaz öoho ju

podpisujú.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktonich budúci objednávatet obdrZí dva

rovnopisy a budúci zhotovitel jeden rovnopis

V Dunajskej Strede, dfra
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V Bratislave, dira 10"10.2014

Neinvestiünf fond Ifiú Szivek
Dostojevského rad 19
- 8n 09 Bratislava
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Mgr. Nagy Árpád
objednávatet

Dusan Hégli
vykonávatel'


