
007/13/01/SL 

ZMLUVA 
o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 

Uzatvorená medzi: MESTO SENEC 
t * * . " • "> í y "~ / ~ ' U f 

933 1f> S t N t C 
- 1 L v zastúpení: 

(ďalej ako objednávateľ) 
a 
Ondrej Tomčala, '• 
(ďalej ako umelec 

Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, ktorý umelec na základe objednávky podľa 
tejto zmluvy vytvorí pre objednávateľa za odmenu. 
Druh umeleckého výkonu: autorské umelecko - hudobné vystúpenie 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 umelcovi podľa dohody jednorazová odmena vo výške: 
€ 616,- bez DPH. Umelec nieje platcom DPH. Daňovým dokladom je táto zmluva, nebude vystavená faktúra. 
Odmena bude uhradená prevodom do 3 dní po uskutočnení umeleckého výkonu. 

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

pod.) 
• Dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislostí 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. 
IV. 

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 môže od zmluvy odstúpiť: 
• ak sa umelec na výkon riadne nepripravuje alebo ak výkon včas a riadne nepodá bez vážnych dôvodov - v tomto prípade nemá umelec 

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

odmeny zodpovedajúcu doteraz odvedeným výkonom. 
Umelec môže od zmluvy odstúpiť: 
• ak výrobca 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 umelec 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 Í£M: Wi^ 

podpísané 
podpísané 


