
ZMLUVA 
o vytvorení, použití a Šírení umeleckého výkonu 

uzavretá medzi: 

spoločnosťou'. Mesto Senec 
so sídlom: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
IČO". 0035065 
DIČ: 2020662237 
tel.: 02/20205101 fax: 02/45923561 

zastúpená meno priezvisko: Ing. Karol Kvál - primátor 
( ďalej objednávateľ } 

Q 

Meno; Gergely Lacza 
adresa: Toplianska 24, 821 07 Bratislava 
rodné Číslo: 
č.OP: 

Článok I. 

Predmetom tej to zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, 
ktorý formácia na základe objednávky podľa tej to zmluvy vytvorí pre objednóvateľa za odmenu. 

Druh umeleckého výkonu : koncert skupiny 

Názov spoločenského podujatia : Senecké leto 

Termín akcie: 11.6.2011 

Článok H. 

Za vytvorenie, v te j to zmluve uvedené použitie a Šírenie výkonu, prislúcha formácii za umelecký 
výkon podľa dohody jednorazová odmena vo výške : 

300, -€ 
(slovom: tristo) 

Odmena je splatná po skončení spoločenského podujatia, na Č. úctu; 2612785848/1100 (TATRA 
BANKA) 
Umelec je povinný odviesť si 2% do literárneho fondu. 



Článok I I I . 

Formácia sa zaväzuje : 

umelecký výkon podať osobne, riadne a včas, 
bez meškania oznámiť objednávateľovi vážne prekážky, ktoré mu bránia v plnení povinností 
podľa zmluvy ( napr. choroba, úmrtie a pod.) 
dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou umeleckého výkonu, 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny, 
nepoškodiť dobré meno spoločnosti alebo značky, ktoré prostredníctvom tej to zmluvy 
zastupuje, 
predmety zverené na výkon chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením, 
zároveň po skončení výkonu ich riadne vrátiť, 
v prípade, ak výkon nebude môcť z časti alebo úplne realizovať v dohodnutom čase pre 
prekážky na strane objednávateľa, uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, v ktorom bude inak 
upravený čas plnenia. 

Článok IV. 

Objednávateľ sa zaväzuje : 

vytvoriť umelcovi podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu, 

umelcovi včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace s výkonom a bezpečnostnými 
pokynmi, 
po skončení výkonu bez meškania prevziať od umelca zapožičané predmety, 
za podaný výkon a súhlas na použitie a šírenie uhradiť umelcovi dohodnutú odmenu riadne 
a včas. 

Článok V. 

Odstúpenie od zmluvy : 

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť : 

ak sa umelec na výkon riadne nepripravuje alebo ak výkon nepodá riadne a včas bez vážnych 
dôvodov : v tomto prípade nemá umelec nárok na odmenu, 
ak z dôvodov vyššej moci objednávateľ spoločenské podujatie nemôže zrealizovať. 

V prípade započatia realizácie má umelec nárok na prislúchajúcu Časť odmeny zodpovedajúcu 
doteraz uvedeným výkonom. 

Umelec môže od zmluvy odstúpiť : 
ak objednávateľ nevytvoril podmienky pre riadne podanie výkonu, najmä nezabezpečil 
bezpečnostné opatrenia 



Článok VI. 

Vo veciach zvlášť neupravených ( napr. náhrada škody ) platia ustanovenia autorského 
a občianskeho zákonníka a vykonávacie predpisy. 
Akékoľvek zmeny, doplnky, zrušenie zmluvy a odstúpenie sa musí vykonať v písomnej forme. 
Odstúpenie je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu. 
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom. 

..podpísané" ..podpísané" 


