Zmluva o predvedení umeleckého diela č. 02 / 2019
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Obec Čerhov, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Bajužikom
Sídlo:
076 81 Čerhov 100
IČO:
00331422
IBAN:
SK57 5600 0000 0042 1082 6001
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa: Ing. Jaroslav Bajužik
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Umelec
Obchodné meno: Ľubomír Hreha- Ujo Ľubo
Miesto podnikania: Magurská 2, 040 01 Košice – Staré Mesto
IČO: 33903590
DIČ: 1024439042
Registrácia: živnostenský register OÚ Košice, č. ŽR: 802-7306
IBAN: SK8083605207004201324229 (mBank)
(ďalej len „umelec“)
Článok I
Predmet zmluvy
1. Umelec je autorom umeleckého (hudobno-tanečného) diela „Detská párty s ujom
Ľubom“ (v ďalšom texte len „dielo“).
2. Umelec sa touto zmluvou zaväzuje predviesť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť umelcovi za vykonanie diela
dohodnutú odmenu a zároveň poskytnúť umelcovi súčinnosť v súvislosti s predvedením
diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom tejto zmluvy nie je udelenie súhlasu umelca ako autora diela objednávateľovi
na akékoľvek použitie diela (licencie) v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
Článok II
Miesto a čas predvedenia diela
a/ Miesto predvedenia diela: Oddychové centrum Čerhov - Amfiteáter
b/ Dátum a čas predvedenia diela: 28.09.2019 , 12.00 – 14.10
c/ Trvanie predstavenia: 90 minút.
Článok III
Odmena a platobné podmienky
1. Cena za predvedenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 750.- €
(slovom Sedemstopäťdesiat Eur).

2. V cene podľa ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré umelcovi vznikli
v súvislosti s predvedením diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť umelcovi dohodnutú odmenu na základe vystavenia
faktúry a to:
a./ bezhotovostným prevodom na účet
áno - nie
b./ v hotovosti po vzájomnej dohode
áno - nie
Článok IV
Práva a povinnosti objednávateľa
1. V súvislosti s predvedením diela sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť umelcovi potrebnú
súčinnosť, a to najmä vo vlastnom mene a na vlastné náklady sa zaväzuje zabezpečiť:
a/ usporiadanie a zorganizovanie predstavenia, na ktorom bude dielo predvedené
b/ propagáciu predstavenia, na ktorom bude dielo predvedené,
c/ vhodné priestory na riadne predvedenie diela,
d/ vhodné podmienky pre riadne a nerušené predvedenie diela,
d/ technické vybavenie priestorov potrebné na predvedenie diela:
- funkčnú prípojku elektrickej energie
áno – nie
- hudobnú aparatúru
áno – nie
- osvetlenie pódia
áno – nie
- projekčné plátno
áno – nie
- dataprojektor
áno – nie
- iné: ......................................................................................
2. Objednávateľ je oprávnený vopred zverejniť informáciu o účasti umelca na podujatí.
Propagačné materiály pripravené objednávateľom môžu obsahovať vyobrazenie umelca,
s čím umelec súhlasí.
3. Objednávateľ nie je oprávnený vyhotoviť z predstavenia umelca akýkoľvek záznam diela
ani verejný prenos diela.
Článok V
Práva a povinnosti umelca
1. Umelec sa zaväzuje predviesť dielo riadne, na patričnej profesionálnej a umeleckej úrovni.
2. Umelec sa zaväzuje dodržiavať organizačné pokyny objednávateľa.
3. Umelec sa zaväzuje po predvedení diela odovzdať objednávateľovi zoznam predvedených
diel (tzv. „playlist“) najneskôr do 04.09.2019.
Článok VI
Osobitné ustanovenia
1. V prípade zrušenia predstavenia zo strany objednávateľa je objednávateľ povinný zaplatiť
umelcovi zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je:
• 150,00 Eur, ak objednávateľ oznámi umelcovi zrušenie predstavenia viac ako 3 dni pred
dohodnutým termínom predstavenia,
• 300,00 Eur, ak objednávateľ oznámi umelcovi zrušenie predstavenia 3 dni alebo menej ako
3 dni pred dohodnutým termínom predstavenia,
• 100% z dohodnutého honoráru , ak objednávateľ vopred neoznámi umelcovi zrušenie
predstavenia.
2. V prípade zrušenia predstavenia zo strany umelca je umelec povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je:
• 150,00 Eur, ak umelec oznámi objednávateľovi zrušenie predstavenia viac ako 3 dni pred
dohodnutým termínom predstavenia,

• 300,00 Eur, ak umelec oznámi objednávateľovi zrušenie predstavenia menej ako 3 dni pred
dohodnutým termínom predstavenia,
• 100% z dohodnutého honoráru, ak umelec vopred neoznámi objednávateľovi zrušenie
predstavenia.
3. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní odo dňa, keď oprávnená zmluvná strana vyzvala
povinnú zmluvnú stranu na jej zaplatenie.
4. Ustanovenia tohto článku o zmluvnej pokute sa nepoužijú a zmluvné strany voči sebe
nebudú mať žiadne vzájomné nároky v prípade, ak k zrušeniu (resp. nekonaniu sa)
predstavenia dôjde v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti spočívajúcej
mimo vplyvu zmluvných strán (vyššia moc), napr. v dôsledku prírodnej katastrofy,
nariadených protiepidemiologických opatrení, úradného zákazu, choroby alebo úrazu umelca.
Tá zmluvná strana, na ktorej strane nepredvídateľná okolnosť nastala, je povinná o tom
bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a udalosť aj riadne preukázať druhej zmluvnej
strane, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou
výslovne neupravené, ako aj právne vzťahy s touto zmluvou súvisiace sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží jeden originálny exemplár.
4. Neplatnosť, resp. neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy nemá za následok
neplatnosť, resp. neúčinnosť zmluvy ako celku.
5. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo forme
dodatkov a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
6. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto zmluvy, že
zmluva je uzatvorená po vzájomnom prejednaní, v zmluve prejavili svoju vôľu slobodne,
vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu
rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné strany
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Čerhove, dňa 16.05.2019

V Košiciach dňa .................. 2019

Objednávateľ:

Umelec:

