Zmluva o umeleckom vystúpení
č. OcÚBH-125/2017
uzatvorená v súlade s ustanovením §51 Občianskeho zákonníka
Objednávateľ:

Výkonný umelec:

Obec Boheľov
so sídlom : Boheľov 12, 929 01 Boheľov
IČO: 00305316
DIČ: 2021002071
zastúpená: Mária Kázmérová - starostka
(ďalej ako „Obec“ alebo „objednávateľ“)
a
Štefan Pőthe r. Pőthe
nar.: 27.06.1947
r.č.: 470627/735
trvale bytom: Mederčská 746/61, 945 01 Komárno
Štátna príslušnosť: SR
(ďalej ako „umelec“)

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca uskutočniť umelecké hudobné vystúpenie. Vystúpenie sa
uskutoční v rámci programu TTSK na financovanie projektov: ˝Podpora aktivít zameraných na pomoc pre
sociálne odkázaných občanov,˝ v rámci projektu: ˝Posedenie starých a osamelých občanov˝ za
nasledovných podmienok:
miesto vystúpenia:
Kultúrny dom, Boheľov 12, 929 01 Boheľov
dátum vystúpenia:
30.10.2017
čas vystúpenia:
14:00 hod – 15:00 hod./ podľa vzájomnej dohody
rozsah a forma vystúpenia: live vystúpenie, cca 60 min.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za plnenie predmetu tejto zmluvy uhradiť umelcovi dojednanú odmenu podľa bodu
II. tejto zmluvy.
II.
Odmena a platobné podmienky
1. Odmena za poskytnuté služby bola stanovená v súlade so zák. 18/1996 Zb. o cenách v aktuálnom znení
a súvisiacich právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy vzniká výkonnému
umelcovi právo na odmenu vo výške 403,12 eur (slovom: štyristotri,12 eur), ktorú objednávateľ uhradí
výkonnému umelcovi v hotovosti po ukončení umeleckého programu bez potreby vystavenia faktúry
umelcom. Zo sumy odmeny bude odpočítaná 2% zrážka pre Hudobný fond (8,06 eur) a zrážková daň podľa
§43 osobitného zákona (75,06 eur).
3. Odmena podľa tohto bodu zmluvy je odmena konečná a túto je možné meniť len na základe písomného
súhlasu oboch zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve.
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III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Umelec zabezpečí uskutočnenie dohodnutého vystúpenia riadne a včas v termíne dohodnutom v bode I. tejto
zmluvy.
Umelec súhlasí s tým, že objednávateľ vopred zverejní informáciu o jeho účasti na podujatí.
Umelec je povinný sa na výkon riadne pripraviť, dodať výkon s plnou zodpovednosťou a podať výkon
maximálny svojim možnostiam, dodržiavať termín a ostatné dohodnuté podmienky umeleckého výkonu.
Umelec vyhlasuje že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili v podaní
výkonu podľa tejto zmluvy. Výkonný umelec sa zaväzuje, že neuzavrie, po podpísaní tejto zmluvy ďalšie
záväzky, ktoré by mohli ohroziť podanie umeleckého výkonu, ku ktorému sa zaviazal.
Objednávateľ zabezpečí nevyhnuté technické požiadavky umelca potrebné k vystúpeniu a potrebnú
súčinnosť (miesto vystúpenia – pódium, kvalitné ozvučenie).
Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vhodné prostredie a vytvorí všetky technické podmienky pre kvalitný
priebeh umeleckého vystúpenia.
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7. Objednávateľ zabezpečí, aby výkonný umelec bol informovaný o vyhotovených obrazových, zvukových,
prípadne iných záznamoch, prenosoch a fotografovaní.
8. Umelec touto zmluvou udeľuje objednávateľovi súhlas na vyhotovenie obrazových, zvukových a obrazovozvukových záznamov a fotografií z umeleckého vystúpenia, pričom súhlas s použitím je časovo a územne
neobmedzený. Akékoľvek prípadné odmeny a odplaty sú už zahrnuté v odmene podľa bodu II. tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí umelcovi včasné oznámenie všetkých informácií a pokynov
súvisiacich s umeleckým vystúpením.
10. Umelec podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že bol oboznámený s bezpečnostnými a požiarnymi predpismi
v mieste prevádzania umeleckého výkonu.
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V.
Skončenie zmluvy
Túto zmluvu je možné ukončiť pred jej splnením len na základe písomnej dohody zmluvných strán.
Ak sa umelecké vystúpenie nebude môcť uskutočniť v dôsledku nepredvídateľných a neodstrániteľných
udalostí spočívajúcich mimo zmluvných strán, majú obe zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy.
Odstupujúca strana je povinná tieto skutočnosti riadne preukázať.
Ak sa umelecké vystúpenie neuskutoční zavinením niektorej zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana
povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady spojené s prípravou
umeleckého vystúpenia.
Umelec môže od tejto zmluvy odstúpiť v odôvodnených prípadoch závažného charakteru. V takomto prípade
nevzniká žiadnej zmluvnej strane nárok na úhradu už vynaložených nákladov. Takto vymedzené dôvody
odstúpenia od zmluvy je umelec objednávateľovi povinný oznámiť a riadne preukázať.
VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie
doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví zmluvy, doručenie kuriérom alebo
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, pričom umelec súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v zmysle
zák. č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Umelec podľa zák. č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov udeľuje objednávateľovi súhlas na
spracovanie osobných údajov. Súhlas umelca udelený podľa tohto bodu sa vydáva na celú dobu platnosti
a trvania tohto zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu jej archivovania.
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou
písomného dodatku k tejto zmluve.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.
Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) obdrží
objednávateľ a jeden (1) obdrží umelec.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcim. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú
oprávnení k uzavretiu tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a podpísali.

V Boheľove, dňa 24.10.2017

.................................................................
za objednávateľa
Mária Kázmérová - starostka

.............................................................................
za výkonného umelca
Štefan Pőthe r. Pőthe
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