Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a Autorského zákona z. č. 185/2015 v znení neskorších
predpisov)
___________________________________________________________________________

Objednávateľ:
Zastúpený:
Adresa:
IČO:

Obec Ratkovské Bystré
Mgr. Dušan Bodnár, starosta obce
Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré
00319007

a
Dodávateľ:

„Divadielko z klobúka“

Zastúpený:
Adresa:
č.o.p.
r.č.
Bankové spojenie : Tatra banka
č. účtu: 2614254872/1100 (IBAN: SK11 1100 0000 0026 1425 4872)

sa dohodli nasledovne:

Článok 1.
Predmet zmluvy
1.1

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa odohranie divadelného
predstavenia “O snehuliakovej mrkve“ a to za konkrétnych podmienok uvedených
v tejto zmluve, ďalej špecifikované v ods. 2 tohto článku.

1.2

Názov programu:
Termín účinkovania:
Miesto účinkovania:
Čas začiatku účinkovania:
Dĺžka vystúpenia:
Doprava:
Technické požiadavky:

„O snehuliakovej mrkve“ s Mikulášom
8.12.2019
Ratkovské Bystré
16:00 hod.
60 min.
individuálna
šatňa, elektrina
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Článok 2.
Cena a platobné podmienky

2.1
2.2

2.3

Odmena za účinkovanie sa určila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v
celkovej výške 350 € (slovom tristopäťdesiat eur).
Odmena bude vyplatená po skončení divadelného predstavenia v hotovosti. Pokiaľ sa
tak strany nedohodli, odmena bude vyplatená bankovým prevodom na uvedené číslo
účtu po uskutočnení dohodnutého vystúpenia, najneskôr však do 5 dní po splnení
Predmetu zmluvy.
Podkladom pre vyplatenie odmeny je táto Zmluva.

Článok 3.
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1

Dodávateľ

3.1.1 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dňa 8.12.2019 k zrealizovaniu odohrania
divadelného predstavenia „O snehuliakovej mrkve“ s Mikulášom.
3.1.2 Svoju produkciu zrealizuje riadne a včas, v požadovanej kvalite, termíne, a rozsahu
dohodnutom v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.
3.1.3 Účinkujúci sa dostaví na miesto konania minimálne 1 hodinu pred začatím
vystúpenia.
3.1.4 Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodov vyššej moci (ochorenie, úraz a pod.),
ktoré sa zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
3.1.5 Ak účinkujúci z vážnych dôvodov nemôže účinkovať, po dohode s objednávateľom
určia nový termín vystúpenia, alebo miesto seba dohodnú kvalitnú plnohodnotnú
náhradu, napríklad iný umelecký súbor.
3.1.6 Dodávateľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na vyhotovenie fotodokumentácie
a video dokumentácie umeleckého výkonu použitého na vnútorné a prezentačné účely
a po dohode poskytne kópie materiálu aj dodávateľovi na jeho reklamné účely.
3.1.7 Dodávateľ vyhlasuje, že neuzatvorí po podpise tejto Zmluvy ďalšiu zmluvu, ktorá by
mohla ohroziť vykonanie Predmetu zmluvy v zmysle tejto Zmluvy.

3.2

Objednávateľ

3.2.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z nepredvídaných dôvodov stojacich mimo
jeho dosahu (živelná pohroma). Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť
účinkujúcemu telefonicky a potvrdiť.
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3.2.2 Ak objednávateľ z dôvodu živelnej pohromy odstúpi od zmluvy 24 hodín pred
vystúpením nevznikne ani jednej zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých
nákladov alebo škôd.
3.2.3 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy po príchode účinkujúcich na miesto vystúpenia,
uhradí účinkujúcim cestovné náklady a dohodne náhradný termín objednaného
vystúpenia.
3.2.4 Objednávateľ je povinný s dodávateľom spolupracovať a poskytnúť mu potrebnú
súčinnosť a to predovšetkým poskytnúť vopred všetky potrebné informácie (technické
parametre miesta konania, technické vybavenie a pod.), podklady a usmernenia za
účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.

Článok 4.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5.
4.6.
4.7.

Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom
podpísaní dostanú zmluvné strany nasledovne: jeden rovnopis účinkujúci a jeden
rovnopis objednávateľ.
Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch
zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom
vlastnoručne podpísali.
Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomne formou dodatku, po
predchádzajúcom súhlase oboch Zmluvných strán.
V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú neplatné, uvedené nespôsobuje
neplatnosť celej Zmluvy, ale iba konkrétnych dotknutých ustanovení.
Zmluvné strany sa dohodli, že daň z príjmu vo výške 19% si odvedie dodávateľ sám
prostredníctvom daňového priznania za rok 2019 v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. §
43 ods.14

dňa :

V Ratkovskom Bystrom

31.10.2019

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

–––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Dušan Bodnár
starosta obce

––––––––––––––––––––––––––
umelecký šéf súboru
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