
006/13/01/SL 
ZMLUVA ; 

o vytvorení, použití a šírení dodávateľkého výkonu 

Uzatvorená medzi: 

MESTO SENEC 
Mierové nam, 8 

v zastúpení: 9 0 3 1 5 S E N g G 
(ďalej ako objednávateľ) - 1 4 -
a 
PLUGIN s.r.o. 
Tichá 42, 811 02 Bratislava 
IČO: 46 903 593, DIČ: 2023720347 
IČ DPH: neplatiteľ 
bankové spojenie: 2927885798 /1100 
v zastúpení: Ján Kurie, konateľ 
(ďalej ako dodávateľ) 

I. 
Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, ktorý dodávateľ na základe objednávky 
podľa tejto zmluvy vytvorí pre objednávateľa za odmenu. 
Druh dodávky: umelecký výkon v rámci vystúpenia skupiny Vidiek cca. 55 minút 
Názov diela: Senecké leto 2013 
Termín skúšok: 15.6.2013, hod 
Termín realizácie: 15.6.2013,18.00 hod 
Miesto realizácie: Senec, 

II. 
Za v tejto zmluve uvedené vytvorenie, použitie a šírenie výkonu prislúcha dodávateľovi podľa dohody jednorazová odmena vo výške: 
€ 617,- bez DPH. Dodávateľ nieje platcom DPH. Dodávateľ vystaví objednávateľovi po uskutočnení výkonu faktúru s bežnou splatnosťou. 

III. 
Dodávateľ sa zaväzuje: 
• Umelecký výkon podať osobne, riadne a včas. 
• Bez meškania oznámiť objednávateľovi (výrobcovi) vážne prekážky, ktoré mu bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy (napr. 

choroba, úmrtie a pod.) 
• Dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou umeleckého výkonu. 
• Dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny. 
• Veci 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 zrealizovať v dohodnutom čase pre prekážky na strane objednávateľa, uzatvoriť 

dodatok k tejto zmluve, v ktorom bude inak upravený čas plnenia. 
rv. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
• Vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu. 
• Umelcovi včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace s výkonom a bezpečnostnými pokynmi. 
• Za podaný výkon a súhlas na použitie a šírenie uhradiť umelcovi dohodnutú odmenu riadne a včas. 

V. 
Odstúpenie od zmluvy. 
Objednávateľ (výrobca) môže od zmluvy odstúpiť: 
• ak sa dodávateľ na výkon riadne nepripravuje alebo ak výkon včas a riadne nepodá bez vážnych dôvodov - v tomto prípade nemá 

dodávateľ nárok na odmenu, 
• ak z dôvodov vyššej moci objednávateľ dielo nemôže realizovať. V prípade započatia realizácie má dodávateľ nárok na prislúchajúcu 

časť odmeny zodpovedajúcu doteraz odvedeným výkonom. 
Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 
• ak výrobca (objednávateľ) nevytvorí podmienky pre riadne podanie výkonu, najmä ak nezabezpečil bezpečnostné opatrenia. 

VI. 
V prípade neočakávanej tragickej udalosti väčšieho rozsahu, ktorá negatívne ovplyvní objednávateľa alebo jeho záujmy, je oprávnený 
zmeniť dátum konania akcie. Nový dátum konania akcie bude určený po vzájomnej dohode s umelcom. V tomto prípade si dodávateľ nebude 
nárokovať na žiaden príplatok. Vo veciach zvlášť neupravených (napr. náhrada škody) platia ustanovenia autorského a občianskeho 
zákonníka a vykonávacie predpisy. 
Akékoľvek zmeny, doplnky, zrušenie zmluvy a odstúpenia sa musia vykonať v písomnej forme. 
Odstúpenie treba vykonať bez zbytočného odkladu. 
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednej. 

V Bratislave, dňa Jfjl..:.Mf.$ 

podpísal 

podpísané 


