Zmluva č: 6/194/2012
CRZ/3799/2012

Zmluva
o vytvorení diela
Zmluvné strany

Objednávateľ za KZP:
Názov: Kultúrne zariadenia Petržalky
Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Adriánom Pullmannom, riaditeľom DK Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava
IČO KZP: 00 179 949
Bankové spojenie KZP: Prima banka, číslo účtu: 1800672002/5600
a

Dodávateľ :
Názov umeleckej skupiny: Roland Live
Meno umelca: Vladimír Spiššák, člen hudobnej skupiny Roland Live
Adresa bydliska: Medveďovej 9, 851 04 Bratislava
Rodné číslo: Č. OP:
Bankové spojenie: 1746253551/0200
uzavreli podľa ustanovení § 3,ods. 1 a § 39 Zákona č. 618/2003 Z.z. - Autorského zákona, ako aj ustanovení Zákona č. 40/1964
Zb. – Občianskeho zákonníka túto zmluvu o vytvorení diela – umeleckého výkonu výkonného(ných) umelca(cov) :

Čl. I.
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o predvedenie umeleckého výkonu (recitáciou, hraním, tancom alebo
akýmkoľvek iným spôsobom predvedenia literárneho, hudobného, folklórneho alebo iného umeleckého diela výkonným(i)
umelcom(cami)) podľa ponuky dodávateľa.
Z uzavretej zmluvy vzniká objednávateľovi povinnosť poskytnúť dohodnutý priestor dodávateľovi a zaplatiť mu
dohodnutú cenu za predvedenie umeleckého výkonu a súvisiacich služieb.

Čl. II.
Termín a miesto predvedenia umeleckého výkonu
Umelecký výkon: Nedeľný čaj o tretej – do tanca hrá skupina Roland Live
Sa uskutoční dňa: 28.10.2012, od 15:00 do 20:00 hod.,
V priestore: Diskosála v DK Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava
Čl. III.

Cena za predvedenie umeleckého výkonu
1. Zmluvné strany sa podľa ust. § 2, ods. 2 Zákona č. 526/1990Zb. o cenách dohodli o cene za
predvedenie umeleckého výkonu nasledovným spôsobom :
dohodnutá cena za umelecký výkon v sume 95.-€ pre dodávateľa – účinkujúceho,
2. Dodávateľ poskytne objednávateľovi 0 ks voľných vstupeniek.
Čl. IV.
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Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ :
1.1 poskytne dodávateľovi priestor na predvedenie umeleckého výkonu podľa Čl. I., ods. 1 tejto zmluvy,
1.2 zabezpečí ochranu objektu požiarnou službou,
1.3 zabezpečí predaj vstupeniek na predvedenie umeleckého podujatia,
1.4
čisté a uzamykateľné šatne s tečúcou vodou,
1.5 svetelný park podľa požiadaviek dodávateľa,
1.6 ohlási podujatie Miestnemu úradu, SOZA a LITA,
1.7 pripraví priestor zariadenia kultúry na úspešný priebeh akcie
1.8 zabezpečí propagáciu v rámci mesačných bulletinov a plagátov. Iná propagácia bude realizovaná podľa dohody
zmluvných strán.
1.9 zmluvu zaregistruje v centrálnej evidencii zmlúv v počítačovom programe a zverejní ju na svojej webovej stránke.
2. Dodávateľ :
2.1 zabezpečí účinkujúcich a „playlist“ pre SOZU,
2.2 zabezpečí včasný nástup umelca na zvukovú skúšku a na realizáciu umeleckého výkonu,
2.3 podľa dohody zmluvných strán sa podieľa na propagácii umeleckého podujatia v médiách a na plagátoch,
2.4 pred začatím umeleckého výkonu predloží podľa dohody zmluvných strán zoznam účinkujúcich (meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, r. č.),
2.5 zodpovedá za prevzatý priestor a inventár, s povinnosťou uhradiť prípadnú škodu,
2.6 je povinný dodržiavať platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, bezpečnosťou
návštevníkov,
verejným poriadkom (dodržiavanie nočného kľudu),
2.7 je povinný vopred informovať vedúceho kultúrneho zariadenia o časovom harmonograme predvedenia umeleckého
výkonu, obsahu a forme jeho propagácie. Pri porušení všeobecne záväzných nariadení a vlastníckych práv zodpovedá
(vrátane finančných sankcií) za umiestnenie propagačných panelov a materiálov,
2.8 sa zaväzuje, že v rámci umeleckého výkonu sa nedopustí šírenia a propagácie fašizmu, rasizmu, diskriminácie, násilia,
pornografie a iných činností odporujúcich dobrým mravom,
2.9 zodpovedá za umeleckú a spoločenskú úroveň umeleckého výkonu,
2.10 v prípade záujmu objednávateľa, povolí zaznamenanie umeleckého výkonu pre potreby propagácie a archivácie v KZP,
2.11 pri výkone svojich práv bude dodávateľ dbať, aby sa v zariadení kultúry nenarušilo prostredie zabezpečujúce ostatným
užívateľom výkon ich práv a výkon kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných objednávateľom.
Čl. V.

Sankcie
1.

2.

Ak sa umelecký výkon neuskutoční z dôvodov zapríčinených niektorou zo zmluvných strán, je zmluvná strana
zodpovedná za neuskutočnenie umeleckého výkonu povinná druhej zmluvnej strane uhradiť náklady spojené s prípravou
na uskutočnenie umeleckého výkonu.
Ak sa umelecký výkon neuskutoční vinou nepredvídateľných okolností, (choroba, živelná pohroma, a pod.), zmluva stráca
platnosť bez nároku na finančnú náhradu ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
Čl. VI.

Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať výhradne formou písomného, obojstranne podpísaného doplnku.
Vyplatená cena za vytvorenie umeleckého diela nie je zo strany objednávateľa zdanená.
Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom uskutočnenia umeleckého výkonu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek
zo zmluvných strán.
Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave: 3.10.2012

___________________________________
objednávateľ

__________________________________
dodávateľ
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