Zmluva o účinkovaní
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obchodné meno:

OOCR Stredné Slovensko

Sídlo:

Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

42299268

DIČ:

2023528463

V zastúpení:

Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ

Dodávateľ - účinkujúci:
Meno a priezvisko:

Adrián Ševc

Bydlisko:

XXX

Rodné číslo:

XXX

IBAN:

XXX

Článok I.
Zmluvné strany
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez
meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie
zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky,
ktoré môžu vzniknúť druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa služby spojené
s účinkovaním na podujatí Zážitok „Víno a syry pod hviezdami“ pre návštevníkov EYOF
2022.
2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi odmenu za riadne,
včas a umelecky hodnotne predvedený výkon, jeho použitie a šírenie.

3. Účinkovanie v programe bude realizované za nasledovných podmienok:
Miesto konania: farma Hiadlvoských, Slovenská Ľupča
Dátum a čas konania: 29. 07. 2022, od 20:00 hod do 21:00 hod.
Článok III.

Podmienky zmluvy
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou.
b) Oznámiť prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dodávateľovi najmenej 10
dní vopred.
c) Zabezpečiť pre účinkujúcich pitný režim a občerstvenie po ukončení účinkovania.
d) Zabezpečiť riadny priebeh programu, potrebnú zvukovú aparatúru a pripravené
javisko.
e) Zabezpečiť mikrofóny.
f) Zabezpečiť minimálne 1 miestnosťna prezliekanie a uskladnenie vecí.
g) Uhradiť účinkujúcemu odmenu za účinkovanie.
h) Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o účinkujúcich.
2. Dodávateľ – účinkujúci sa zaväzuje:
a) Uskutočniť účinkovanie špecifikované v článku II. tejto zmluvy za podmienok stanovených
touto zmluvou.
b) Účinkovať v programe v úplnom, vzorne upravenom odeve a obuvi podľa dohody.
c) Dodržať dohodnutý počet účinkujúcich, vrátane sprevádzajúcich osôb.
d) Dodržať požiadavky objednávateľa týkajúce sa obsahu a rozsahu účinkovania.
e) V prípade potreby oznámiť autorským ochranným organizáciám – LITA, SOZA
podkladyrozhodujúce pre výpočet

a vymeranie autorskej

odmeny

a určené tantiémy

zaplatiť/uhradiť.
f) Získať súhlasy a na svoje náklady vysporiadať nároky nositeľov práv hudobnej zložky
použitej počas predstavenia za použitie ich diel a/alebo iných predmetov ochrany v rámci
použitia v predstavení spôsobom a v rozsahu licencie udelenej podľa tejto zmluvy;

Článok IV
Udelenie licencie
1. Dodávateľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na nasledujúce spôsoby použitia predvedeného
umeleckého diela – moderovanie a animátorské služby:
a) verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu,
b) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny,
e) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
2. Dodávateľ udeľuje súhlas (nevýhradnú licenciu) na použitie diela podľa tejto zmluvy
objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu a bez časového obmedzenia.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri vykonaní umeleckého výkonu dodrží všetky ustanovenia autorského
zákona vo vzťahu k jednotlivým autorom a výkonným umelcom.
Článok V.
Ďalšie podmienky zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších podmienkach:
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na deň 29. 07. 2022.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti počas účinkovania Objednávateľ nezodpovedá za vzniknuté
škody na majetku Dodávateľa, len v tom prípade, ak zabezpečí uzamkýnanie miestností, v ktorých
majú tieto veci účinkujúci uložené, alebo ak zabezpečí osoby strážiace miestnosti určené na
odloženie týchto vecí. V opačnom prípade si účinkujúci bude pri poškodení alebo krádeži majetku
uplatňovať zodpovedajúce finančné odškodnenie.
3. Objednávateľ je počas účinkovania povinný zabezpečiť účinkujúcemu bezpečný prístup k javisku
a jeho bezpečný povrch podľa platných noriem a predpisov BOZP. V opačnom prípade si
účinkujúci bude uplatňovať finančné odškodnenie v prípade úrazu.
4. Účinkujúci súhlasí s účinkovaním aj v náhradných priestoroch (nepriazeň počasia, technické
alebo iné prekážky), pokiaľ to neohrozí umelecko-technickú úroveň účinkovania.
5. Dodávateľ – účinkujúci svojim podpisom na Zmluve prehlasuje, že bol oboznámený
s bezpečnostnými a požiarnymi predpismi v mieste predvádzania umeleckého výkonu a je
povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy ako i možnosti technických
zariadení používaných počas predvádzania umeleckého výkonu.

Článok VI.
Neplnenie zmluvy
1. Ak sa účinkovanie neuskutoční z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ sa zaväzuje
Dodávateľovi uhradiť škodu preukázateľne vzniknutú v súvislosti so zrušeným podujatím.
2. Ak sa zmluvný vzťah neuskutoční z dôvodov na strane Dodávateľa, Dodávateľ sa zaväzuje
Objednávateľovi uhradiť škodu preukázateľne vzniknutú v súvislosti so zrušeným podujatím.
3. Výnimku z predošlých 2 odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej, či druhej strane, akou
je živelná pohroma, choroba, epidémia, úraz, v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti
za spôsobenú škodu. Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť
druhej zmluvnej strane.
4. V prípade, že Dodávateľ pricestuje na miesto podujatia a toto sa neuskutoční z dôvodov
zapríčinených Objednávateľom, Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náhradu rovnajúcu sa výške
nákladov za dopravu.
Článok VII.
Odmena
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi za vykonanie, použitie a šírenie uskutočneného
umeleckého výkonu odmenu vo výške 150 EUR (slovom: sto päťdesiat eur). Odmena zahŕňa
všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú pri realizácii diela a odmenu za udelenú licenciu
a sublicencie, spolu s nákladmi na dopravu.
2. Odmena je splatná bezhotovostným prevodomna bankový účet účinkujúceho uvedený v záhlaví
tejto zmluvy, najneskôr do 10 dní od termínu realizácie podujatia.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského
zákona, Občianskeho zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané len písomnou formou a musia byť podpísané
oboma zmluvnými stranami.
4. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Dodávateľa a druhý pre Objednávateľa.

6. Táto zmluva je uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle oboch zmluvných strán
a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán.
7. Táto zmluva slúži ako daňový doklad.
Svojim podpisom zároveň dodávateľ dáva súhlas oblastnej organizácii cestovného ruchu
OOCR Stredné Slovensko so spracovaním osobných údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Banskej Bystrici, dňa 28. 7. 2022
Objednávateľ:

___________________________
Ing. Jiří Pěč, PhD.

V Brezne, dňa 28. 7. 2022
Dodávateľ – účinkujúci:

_________________________
Adrián Ševc

