ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU

uzat\orcná \ 1111yslc � 269 ods. 2 zákona č. 513/ l 99 I Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpiso\
(ďalej len „Zmluva")

medzi
Ol>jedn:h atcľom:
ohdwdnc meno:
,1dlo
IČO
DIČ:
hanl-m é ,p0Jcn1e:
č1,lo učtu:
In,\'\

, mene 1-torcJ 1-omi:

Krajs!...á organizácia cesto\ného ruchu. Žilinsk)° turisticl-)° kraj
Komens!...ého 48. O 11 09 Žilina
42220238
2023472847
Prima banka. a.s. Žílma
3 14266500 l /5600
SK5256000000003142665001
1ng. Jo1eľ Štrba. predseda

ľ

!(. alc_1 len .. h'.OCR „ l

Ooclávatcľom:

meno a pric;v isl-o/obchodné mcno
h� dlisl-o sídlu miesto podnikania:
d."1tum narodenia IČO rodne Císlo
l)IČ:
IČ Dľl 1
1ap1sa11� , ·
hanl-m é spojenie.
lll•\'
lllľ ',\\ II· í:
1a,tupc11� \ mene 1-torého 1-oná:
1'ontal-111ú osoha.

FR,h.GlLE. s.r.o.
Kremnická 26. 851 O I B/\
35 829 T!.9
2020261463
SK202026 l 463
OR SR. Okrcsn� súd Bratislava 1. Odd: Sro. Vlož!...a č. 25890, B
Fio banka. a.s.
113/\ -SK20 8330 0000 00 2000377480
1 !OZSKB/\XXX
Peter 13aláž
Braňo Kostka

tďalc_1 len .. DUdil\1llCI' ")
"Ot 1{ a Dmhl\atcľ ďalej spoločne len „7mluvné stran)" alebo Jednotlivo len „.imluvná strana"
Úvodné ustanovenia

11
12
1 .,
14
15

IJoJ,l\at..:ľ Jť na 7ú!...ladc osobitného zmlll\ného \tt'ahu mana.krom \�l-onnd10 umelca I rag,le 1-tor� JC 11pr.i, llľll�
1nslllp0\ ať \) l-onnd10 ume ka \ súvislosti s jeho 1-omerčn)'lll. nekomerčn)m. vere.1n�111 alcb,, ne\cre.1n� 111 \� stupe111111
\<1či 1rct1111 o,obám Hútanc pr,h a uzat\áraľ podpiso, aľ zmlu, � s1'.i\ isiace s jeho umelccl-) m , ) 1-onom
\ �!...01111� umdcc je Fragílť, ktorí osobne podaw umelccl-� ,5!...011 tal-. že spie\ajú. prethádzajú. prcdnáš:1.1u alebl, 111al
l\ori\ 11 \�l-011,h :iiú umelcc!...é dielo alebo dielo tradičnej ľudm ej 1-ultúr). najmä spedk. hudob111k. dirigcnl. herľľ.
taneč111k alebo artista ( ďalej len „ Výkonný umelec").
l mclcľl-� \�kon JC pred\edenie. prednes alebo 111é tvorivé \,)1-onanic umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudn,o.:J
1-ullúr� spe\ 0111. hraním. rccitaciou. tancom alebo in_)'.·m spôsobom.
D1cl111n podľa teJtO /mlu\� JC pn:d\edenie umeleckého ,51-onu V�konn5m umelcom.
Objcdn."l\aleľ prehlasuje. že na 1.á!...ladc,, /mluv) o postúpi.:ní prá\ na orga11i10vanie pretekO\ v 1jatdO\Olll l)žmani" 10
dňa IO 06.2015 uzat \orenej so Slm enskou 1) žiarsl.ou asrn.:iáciou sa stal usporiadatd'om športO\ élm podujalia s ná;\01�1
„AľDI FIS SKI \\ORLO CUP", ktoré sa bude !...onať, dňoch od 05.03. do 06.03.2016 \ lyžiars!...0111 stredisl-u J/\Si\A
'\lízl-o.: latr). DemänO\ská Dolina Slovenská republika ( ďalej len „ Podujatie").

2

Predmet Zmluv)

2

l'rcdmetom tejto i' mlu\: Jľ iá, ä1ol- Dodá\ateľa ;abezp.:čiť pred\ eden1c umch.:ckého \5konu \/� 1-onn5 m u1m:lco111 na
ľodt1_1ati podľa pod1111cnol- stano,en�ch touto i'.mlu\(JU a zá\ätol. KOCR uhradiť za riadne a \Čas posl-�tnuté čí1111os11

Dodá,atcľom podľa tejto Lmlu,) odmenu vo ')ške a /a podmienok , tejto Zmlu,e dojednaných. ako aj úpnna
, 1á.iomnych prá, a po,innosti zmlu,ných strán súvisiacich s realizáciou tejto /.mlu,).
3

Miesto, spôsob a čas vykonania diela
Dodil\atcľ sa ,a,ä1u.ic 1abC1pečit' pred,edenie umeleckého V)l..onu V)ktmn�m umelcom a ,) 1..onaľ dielo ni
naslcd1n n� ch pod1111enol..:
J 1 1
\licstom ')konania diela (umeleckého ,�konu) V�konn�m umt:lcom jc DemänO\skú Dolina. l lapp� cml
. .2016.
3.1 .2
Dátum V)konania diela (umeleckého V) konu) je 43
3 1J
Čas ,�konania diela (umeleckého ,) 1-.onu} je od 16:00- 19:00. 60min.

4

Odmena a platobné podmienky
4 1

42

·U
-14

-1'

KOľR sa za,ä1ujc ,aplatit' Dodá\'atcľo\i za riadne a ,čas Labezpečenie umeleckého ')konu Výkonn�m umelcom
jcdn11rn1mú tinančnú odmenu , sume 3 900 EUR bez DPII (slovom: tritisícdc,ät'sto eur) ( ďalej len ., Odmena")
K Odmene: bude pripočítaná daň z pridanej hodnol) , zmysle príslušných prá, ll)'Ch pn:dpiso,. Odmena je splatnú po
')h.onaní diela (umeleckého ')konu) na 1ákladc ľah.túr) ')sta,enej Dodávateľom s lehotou splatností 14 dní odo dňa jc,1
,�sta,enia a to be1hoto\Ostn)m banko,im prC\l>dom na banko, ý účet Dodávateľa u,eden� ,o V)sta\'cnej ľah.túr.
Od111cna podľa bodu 4.1 tohto článku Zmlu,y je konečná a 1ahŕťla všetk) náklad) Dod,hatcľa spo,1cnč so
1ahC1pečením umclccl..ého ,ýkonu V)konn)m umelcom. Hátane cestovných nákladov.
l'n.: , )lúčenie poch) bností platí. že za del\ splnenia povinnosti KOCR Laplatit' Dodávateľovi Odmenu sa po,ažujc del\
odpísania peňažných prostriedko, 7 bankového účtu KOCR.
Dod;l\ateľ sa 1a,ii/uje na s,ojc náklad) ,ysporiadat' a 1aplatít' ,šetk) licenčné poplatk) SÍI\Ísíacc s u1m:lcck�m
,�i..11no111 \�konn.:110 u111elca (úhrada príspe,ko, do príslušných umeleckých fondo, , zm)slc * 5 a nasl. 1úl..11na č.
13 1993/1.11 u111clcc!sid1 ľimdoch).
KOCR ,o ,la,1110111 mene a na ,lastné nalslady 1abe1pečí ccllso,ú organizáciu a propagáciu diela (umclci;lsého '}lonu).
nah lásenic \) krnrnn1a diela (umeleckého V}konu) prislušn)m osobám. organi1ácií1111 kolckth nej sprú,) a orgánom
(ohlasm ania po, innost') a uhradenie s 1)111 spojcnSch sprá,nych poplatkO\ a 1a,ä?uje sa dodržať ,šctk) prá, ny mí
pn:dpismi stanovenč povinností s tým spojené.

5
Práva a povinností zmluvných strán
5.1
5.2
:'i.J
'4

5.5

56

K<>ľR sa ,o ,lastnom mcne a na ,lastné náklad) posls)tnllt' Dodá,atcľo,i potrebnú a nc,)hnutnú na riadne ,yl..onanie
diela (un1cb:k� ,ikon) a , mieste 1'011an1a organi1ačnc 1abezpečiť d1od111.: podmienls) pre ,)lsonanic diela (umclcck)
\)kon l
K()('R s;.t La,H/l1jc 1ah1:1reč1ť Vykonnérnu unh!lco,1 \'Stup a prístup na Ju,is"-n 111i11in1álnť 15 n1inút pred zači,11�0111
,y l..1m{11ania diela (umeleckého ,)knnu) a vykonanie,vul..ovej skušk). pokíoľ sa zmlu, nč strany nedohodnú inak.
Konl.rétnc podmieni..) a temna \účinností LO stran) KOC'R bude predmetom dohody medií KOCR a l)od,hateľo111
do1ednanc,1 pred 1aCatím \1 l..onávan1a diela (umeleckého ')konu).
Dodú,atťľ udeľuje podpisrnn lťJto ,mlll\) KOCR suhlas na u,cden1e mena a prie1v1ska V}lsonného umelca.
umclcclsého mena. also aj použitie jeho podobí111e. obrazovS·ch sn1mo1' a obrazo, )'Ch a,,ukm )·ch 1:i/na111m. na !stor)ch
,1c ;ach�ten). pre účely propagácie a prc,entácie ,)konania diela (umeleckého ,)lsonu) podľa tejto /mlu,) alebo al..ti\Ít
KC >ťR. a to ,šctk)111i oh,y kl)mi spôsobmi pre1entácíc alebo propagácie (napr. U\Cdcním , printo\)Ch a clcktronick� ch
mediach. tlačo,) ch materiáloch. v e-mailoch. a na internete)
Dod{l\ateľ sa 1a,ä1ujc 1abc1pcčit' . ab) Výkonn) umelec vykonal umcleck) V)kon proľes1on{1lnc a ah) bol na
,) l..onan1c diela (umclcclsého \)°konu) pripravcn). Je striktne Lakázané. aby Výkonn) umelec pri ') konaní dí.:la
(u111clcc1'0111 ")'kone) používal hrubá. urážlivé alebo iné slová. ktoré urážajú alebo b} mohli urážať klicnto\ alebo ktorc
nesu, isia s dielom (umt:lcckim l)konom). aby V)lonn)° umelec pred alebo počas V)lsonávanía diela (umclcclsého
,) lsonu) poži,al allsoholické núpoje alebo iné omamné alebo psychotropnč látky. lstoré 1n pl), ňujú alcho b) mohl 1
als�mlsol\els spôsobom 1npl),nit' ls,alitu ,ylsoná,ania diela (umdeclsčho \)lsonu). V)I..Onn) umelec je pm11rny
rešpcktovaľ pols) 11) KOľR.
Dodá,atcľ podpisom te,1to Lmlu,) udeľu1. .: KOCR , súlade s§ 65 a nasl. zákona č. 185 2015 / 1 Autorsk} 7al..on
,� slo,11) súhlas (liccneíu) na vcrcjn� prenos neLatnamcnaného umcleckčho ,) i..trnu. ,)hoto1e111c oríginúlu 1á1na111u
uni.:1.:ckcho , ) lsonu. , y hoto,cnie ro111111ož..:nin) 1á1namu umclcclsého ,)konu. ,crejnč rozšíro, anie origin.ílu 1á1na111u
u111elccl,.éh11 ,)lsonu. ,crejn.: ro1šínn aníc originálu tá71lamu umcleclsčho ,5konu alebo jeho ro1111nožcni11) 11a,1111om
alebo ')požičaním. spnstupňO\anie zá,namu umclecl..ého V)konu ,ercjností. a to vo ľormc ,cene a ú1c111ne
11c11h111cd1c11cj licencie na dobu trvania majctko, )Ch prá, v5konnčho umclca \ zmysle 1álsona č. 185/2015 Z.1. /\utorsl..)
zákon. a to \ľ:Ítanc prá,a na udelenie sublícc:ncic 10 stran) KOCR. a pre propagačné. n:klamnč alebo 111arlsctingo,č účely
a alst í,Íl) KOCR. Odmena ,a udelenie I iccncic je 1ahrnutá v odmene podľa Cl{mku 4 tejto J:mlu,).

6
Osobitné dojednania

<, 1
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lät!l /mlu,a sa u1al\Úra na dobu dojednam:ho plnenia a dohu udelenia licencie tak. ah.o je u,eden.:, 1e1to /rnlu,e
/mlu,ne stran� sa dohodli. že /rnlu,u a pr{l\a a p1l\i1111os1i Inej ')Pl),ajúce môžu pred dohodnutou doh!lu plnenra
p11dľa 1c_110 /mlu,: 1aniknúľ
6.2 1
písomnou dohodou 1rnlu,ni ch strán.
6 2.2
pisomn� 111 odstúpením niektorej 10 /.ITihl\ 11)ch strán od /.rnlLI\: 1. dôvodo, U\edcn)ch , tej IO /.mil"e. prrčorn
, prrpade odstúpenia od /.rnlu,: nasHI\ ajú učink: odstúpenia od Lmlu,) dňom donrčenra prsomneho
odstuprnia ml /rnlu�: druhej zmltl\ nej strane a /.rnltl\a sa zrušuje od počimku.
lsOľR 1e opr<l\ nen.: od te_ito Lmlu,: odstúpiť , prípade porušenia pt)\innosti ,i h.onného umelca 1mdľa tejto /.mlu, �.
prrčom , tah.omto prrpade JC ')h.nnni un11.:lec ptl\inni uhradiť KOCR 1111lmnú poh.lllu ,o ,�ške 50° 0 odrnen� podľa
článh.u .J tejlll /mlu,) , prípade odstúpenia od 1111lu,� , lehote dlhšej ah.o 10 dní pred dňom 1.ača11a ,�h.onú,ania dh:la
(trrnľlech.d10 ')h.onu) podľa tejto /.rnlu,: alebo ,o ')šh.e 100 °0 odmen: podľa článku .J tejto /rnlU\) , prrpadc
odstupenia od 11111m: , khote kratšej ako 3 dni pred dňom zača1ia ':komhania diela (umcleck.:ho ,�konu) podľa 1e_1to
/mhl\) /111lu\11Ú pokuta je splatná na túh.lade ľah.túr� ,�stavenej KOCR s lehotou splatnosti desať ( 10 ) dni odo dňa jej
,� �t:I\enra. a 10 bc;ho10,ostn�111 banh.m)111 pre\lidom na hanko,) úô:t KOCRti\ eden� ,o !ah.túre.
/rnlll\llč strall) sa dohodli. že každá 1.0 onluvni·ch strán je oprávnená , lehote kratšej ah.o IO dni pn;d dňom 1ača1ia
,�kon{l\ania drela (urnclcch.eho ')konu) podľa tejto ZmlU\) písomne odstúpiť zo tá,ažn)ch dôrnckl\. ktnré nastanú hľ1
1a,rnenra te_1to ;mlu, ne.1 stran:. pričom , takomto prípatk ne, 1niká žiadnej zo 1111lu,11)ch strán pnho na núhradu škod�
čr akl'h.ol\ľh. iné peňažné alebo nepeňažné plnenie. 7.íivažné dtl\Od) musia h)ť he1odh.ladne 01nárnené a preukú1an..'
dnrhe.1 1111ILI\ ne.1 stnlll) (lch.ársh.:111 pot\ľdcním. úradn_\ 111 rozhodnutím alebo o;númcnírn a podobne). naine,h.ôr ,šah.
naslcdujuci prnco, 11� deň po dni ,111ih.u 1_áq1žn� ch dô,odo,. V prípade nepn.:uh.útania dtl\odrwsti mbt11pe111a od
/mlu,�. sa odstúpenie od 7rnlu,: p<l\ažuje ,a nedôH1dn.: 1akladajúce nárok na náhradu škod)
\k k '>konanru diela (umclech.ého ,_\konu) nedôjde 7 dô\Odu ')ššiľ moci (prírodná katastrofa. štra1k. qmlernra.
,�111111oč11� alebo ,ojrHl\) ,ta, a podobm:). nezodpo,edú žiadna 10 1rnlu,ných strán druhej 1ml11\11ej strane ;a �kotlu
1akto , 111ih.nu1u ,qmatnl\e počasiľ. mal) 1úu_1e111 klicnto,. ncdostatočna alebo ne,hodná propagúcra a podohnľ nic sú
"'' ažn) mi dil\ odmr na odstupenie od te_Jto /.rnlu,) alehu na ne,) h.onanie diela (urnelcck.:ho ,_\ h.onu l zo slran�
,� h.01111ľ110 umľlrn.
\h. lsl lei{ ncrnôíľ 1abe1pečiť ,� h.onanrľ drľla (umcleckdlll ,�J..onu) V:konn�rn urnelcch.0111 , rnreslť ,1 čase
do1cdna110111 , 1c_j10 /1nlLI\ť I al.._\ chkol\ch. dtl\odm. akúJ..ol\eh. ;mena miesta alebo času ,)h.onania diela (urnelei.:k.:ho
,) h.onu l p11dlíľ11a prsornnej dohode a súhlasu Dodá,ateľa . /mena miesta a času ,) !,.onania diela (urnclceh...'ho ,�kunu)
hude riešena formou písomného dodatku u1.alHJreného 1.1nlu\ll_\llli s1ranarni na 1.úh.lade rch ,1.a.1omne.1 dohod) /\1..
D,1da, atd' nemôž.: 1ahe1rcčiť V) h.onanic diela (umeleckého ,_\konul \ rnil:stľ a čase dojednanom , h:_jto /rnhl\ e
1 aJ..yľ11l.;ol\eh. dli,odm. ah.ákol\ek zmena miesta alebo času ,ykonania diela (umeleckého \_\konu) podlieha písomnej
dohode a súhlasu KOCR. 7mena nuesta a času ') J..onania diela (umeleckého ,5-J..onu) bude riešenú formou písomnľho
dodatku 111a1,orenc'ho zmlll\nyrni stranami na základe ii.:h \7Í�jomnej dohod� Postup podľa tohw mh.:h.u tohto člúnku
/1111111 � sa upla1ni iha , prípade. že: súčasne 111.:dôjde h. odstupeniu od 7rnh") niektorou 10 1111ILI\nych s1rú11
/mlu\lic slran� sLr pm rnne , dljornm: si 011iarnm aľ , Šťlh.) dúkíité sku1očnosti ti kajúce sa plnenia pm 11111os11 podľa
lľ_llo /mlu,� a posk�l1\\ať sr \Šľlh.u \/,�jornnú sučrnnosť nľ,>hnutnú a potrťbnir na dosrahnutrľ učľhr 1e_110 /.mil"�
\' prípadc. ,ii,. l)oda,atcľ mlslLrpi od /.rnltr\) be; Ll\edenra dôvodu,. akho 11 1.:1ahe7pľčr ,�h.onanie drela , ,laslne.1 ,rn).
nľrna naroh. na 1apla1enre odrn..:n: podľa 1ej10 /.rnlu\) a .lť po,inni 1apla11ť KOl R,šctk� preukáz:11el'11.: núklad� spoJťnt'
so 1.abapečťnrrn ,� !..onania diela (u111eleckľ110 ,iJ..onu) alebo uskutočniť ni1hradné ') konani1: diela , ,nom dohml11111orn
lcrmin.:
/mlLI\ ne s1ran: sa '"'ä1u_1u ncposk)to\aľ tretím osobám. ktore niľ ,Lr ,ia,ané J1ll\rrrnosťtur mlčanlr\!JSII , 1111� ,Ie
príshršn_\ch pnÍ\nych pr..:dpism. liadnc informácie ohľadom ohsahu Lrnlu,), pokiaľ to nrc JC ')žadman..' prúu1�1111
prľdpr,mi. pokiaľ 10 11,e 1e potrehn..' 1a L1čclorn splnenia obsahu 7mlu,�. alebo pokiaľ neohdržia písomni ,úhlas od
druhľl 1111ILI\ llľJ stran�.
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Záverečné ustanovenia
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l'ráu1c ,zťah) wu10 /rnluvou \)Slovne nľtrpra,ené sa spravujú príslušn)° mi ustano,cniami ,áh.ona č. 5 ľl 199 1 /.h.
Ohehmlného zákonnrl,;a , 111ení neskorších prľdpi,m a 1;iJ..ona č. 185 '201) 7..1. o Autorskom pril\ e.
l ulO /.rnlLI\u možno menrť aleho dopÍňať len ,n ľonm: písomni ch. dato,anych a ,10,tupne očrslo,ani 1.:h dnd.uJ..o,
lhldprsanych ohorna 1mlll\ll)m1 stranami a ,�holmen�·ch , počte ')hotmcní lľito 7111l1"�K.12da iu 1n1lu,n�i:h strán 1odpo,edá druhe.1 1111lu,ne_i strane za škodu spi>sobenú porušenrrn po, 11111ostí podľa lľito
/mlu,�
\' prrpadľ. že akeh.ol\eh. ustano,eniľ tejto /mlu,� _je alcho sa "1ane neplatn�111. neúčinni111 aleho nľ,�h.1111a1ľľ11� 111. nri: je
1�111 do1h.m11a platno,ť. učrrrnosť alebo ,�J..onateľnosľ ostatn�ch ustall1l\eni /rnlu,�. poh.iaľ 111 ne,�luču1e , 1111�sie
,šľohcľllľ ;;"i\;i;n�i:h prú\ll)ch predpiso, samotná pO\aha takého ustanO\enia. l'mlu\110.: stran) sa lll\ii1ujú he;
ih�1,1čnťho odl..ladu po 10111. ah.o ,istia. že nieh.tor..' 1 ustan1l\ení tejto 7mhl\: je neplatn..'. neúčrnn..' alcho ne,)konateľn..'.
nahradiť do1h.m11é 11s1anmenia usianovením IHl\)111. h.torého obsah hudc \ čo na_j,äčše.1 miere 1odp1l\edaľ ,ôli
11111LI\n�ch s1rán , čase uza1,ore11ia tejto Zrnluv)
láto /mlLI\a _1c ,�ho10,enú , ši)roch (2) e,emplúroch. 1 h.toľ)Ch po d,a ( 1) c,emplárc obdrží h.aždá nnlu,nľ1 sl rana .
/rnlLl\a nadohuda platnosť a (rčinnosť dňom j.:j podpísania oboma 1.111luv11)1l1Í stranami.

7.7
�X

/.mlu1 né stran) sa ,rn1äzu_iú. že všetky spory. ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. vrátan.: sporo,
o ,�klad tejto Zmluvy. budú riešené zmierom. /\k nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom. zmluvné stran) pn:dložia spor
na ro;hodnutil: súdu I Slo1enskej republike príslušnému podľa procesni•ch predpisov SR.
/.111ltl\né stnrn) ,�hlasuju. že si túto Zmlu1u pozorne prečítali. jej obsahu pon>Lumdi a ten predsta1uje ich skutočnú
a slobodnt1 , úľu 1ba1cnú ak1.:hokoľvek om� Iu. Sľoje prejav) ,<ile obsiahnuté v tejto i'.mluvc í'.mluvné stran� p111ažuji1 1a
určité a 1ro1u111iteľné. ,�jadrené nie ľ tiesni a nie 1.a nápadne nevihodn)'Ch podmienok. í'.111luľn�m stranám nie .ii: 111úma
žiadna oJ..olnosť. ktorá b� spôsobovala neplatnosť niektorého 7 ustanoľení tejto í'.mlu,�. i'mlu1 né stran� na l'naJ.. s, ojho
,uhlasu s obsahom tejto l'.111lu1� túto í'.mllllu podpísali.

\' Di:111än01sJ..e_i Doline. dňa
, mi:ni: KOťR:

z.i.:le.. .....2016

Ing. .lo1eľ Štrba. prcdse a

V Demänu, skcj Doline. dňa 22.02.2016
, mcnc Dodávateľa :

/

Peter 13aláž

