
ZMLUVA 

o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 

 
Uzatvorená medzi: 

Obec Kanianka zastúpená: Ing. Ivor Husár- starosta 

so sídlom ul. SNP č. 583/1, 972 17 Kanianka, 

IČO: 00518239,   DIČ :  2021160361 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. pobočka Prievidza 

č. účtu: 9000151002/5600, IBAN SK81 5600 0000 0090 0015 1002 

(ďalej ako objednávateľ) 
 

a 
 

The Crowd zastupená : Viliam Gabčo ul. F.Hečku 380,  020 01 Púchov  

 (ďalej ako umelec) 

I. 

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 cca. 60 minút 

Názov diela:   hudobné vystúpenie  The Crowd 

Termín príchodu/skúšky:  30.8.2019, 18,00 hod.    

Termín realizácie:   30.8.2019 ,cca. od 19:00 hod. oslavy SNP 

Miesto realizácie:                               Kanianka, areál pri priehrade, ul. SNP 584/3,  972 17  Kanianka 

II. 

Za vytvorenie v tejto zmluve uvedené použitie a šírenie výkonu, prislúcha umelcovi podľa dohody jednorazová odmena za umelecký výkon vo 

výške:  600,- € (slovom šesťsto Eur), umelec nie je platcom DPH. 

Odmena bude uhradená  v hotovosti po uskutočnení umeleckého výkonu. 

III. 

Umelec sa zaväzuje: 

• Umelecký výkon podať osobne, riadne a včas, v zmysle tejto zmluvy. 

• Bez meškania oznámiť objednávateľovi prekážky, ktoré mu bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy, prípadne nesplnenie predmetu 

zmluvy. Ak tak umelec nevykoná predmet tejto zmluvy ,alebo ho nevykoná dohodnutým spôsobom uvedeným v tejto zmluve bude mu 

vyrubená zmluvná pokuta vypočítaná vo výške 30% z výšky dohodnutej odmeny za dohodnutý výkon. Tým nie sú dotknuté práva 

objednávateľa na uplatnenie ďalších škôd. 

• Dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou umeleckého výkonu. 

• Dodržiavať predpisy v oblasti BOZP a PO, inú platnú pracovno-právnu legislatívu v rátane zamedzenia výkonu tzv. čiernej práce. 

• Veci zverené umelcovi na plnenie predmetu zmluvy chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením. Zároveň po skončení 

umeleckého 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. 

• Zodpovedať za škody spôsobené umelcom alebo osobami s ním spolupracujúcimi a tieto uhradiť v plnej výške škody. 

IV. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

• Vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu  a to pódium, elektrina. 

• Umelcovi včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace s jeho umeleckým výkonom a organizačné pokyny. 

• 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 je dôvodný predpoklad, že umelec  nepodá výkon riadne, včas, v štandardnej kvalite, alebo v zmysle zmluvných podmienok - v tomto 

prípade nemá umelec nárok na odmenu, 

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

prislúchajúcu časť odmeny zodpovedajúcu doteraz odvedenému výkonu, ktorý sa vypočíta z časového úseku ktorý mal umelec výkon 

realizovať. 

        Umelec môže od zmluvy odstúpiť: 

• ak objednávateľ nezabezpečí podmienky pre riadne podanie umeleckého výkonu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

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 jednom. 
  
 

               V Kanianke, dňa 06.08. 2019                                                                                                                

 

 

 

…………  . …………..             ……………………………  
          Objednávateľ           Umelec 


