ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU

u1at\orená \ ;m\ sk � 269 ods. 2 tákona č. 513: 1991 /b. Obchodného Lákonníka " zneni neskorších prcdpiso\
(ďalej len .. Zmluva .. )
medzi
Objednávateľom:

obchodné meno
sídlo:
IČO:
DIČ':

banko\é spojenie.
čislo účtu:
IBA'.\i·
\ mt:ne ktorej koná:

Krajská organi1ácia cesto\ného ruchu. 7ilinský turistiek) kraj
Komenského 48. 011 09 iilina
42220238
2023472847
Prima banka. a.s. iihna
314266500115600
SK5256000000003l 42665001
Ing. Jo1eľ \trba. predseda

(ďalej kn ..KOCR.. )
a
Dodávateľom:

meno a prieL\isko obchodm: meno.
h) dliskofsidlo1111iesto podnikania:
dátum narodenia,téo rodné číslo:
DIČ:
banko\é spojenie:
(RA'\;:
Kontaktna osoba:

\1111AI.�O'\ s.r.o.
'-;abíno\ská 12. 080 O I Prešo\·
47719843
2024073194
1 atrabanka a.s.. 2925915607
SK85 I 1000000002925915607
\1artin \1ihalčín. 00421905913314

(ďah:_1 lc·n .Dod:hateľ ")
KOCR a Dodá\ateľ Lľalo.:j spoločne len .. zmluvné strany· alebo jednotli\O len ..zmluvná strana„

(vodné ustanovenia

1.1
1.2
13
1 -l
1.5

Dodá\ateľ je na niklade osobitného tmili\ného \;ťahu manažérom skupin1 Heľcnine oči. kto!) JC oprá\ nen) zastupo,ať
\�konncho ume ca \ su\islosti s jeho komcrčn)m. nekomerčnjm. vereJnym alebo nevcrc,in)m \}Stúpenim \Oči tretím
osobám \rata ne pn.i\·a u;atvárať podpísm aľ ;rnlU\ � sú\1siacc s jeho umeleckym \ ýkonom.
Skupina lleľenine oči podá urncleck) \�kon tak. i'c spie\a. hrá. predvádza. prednáša alebo inak tvorivo V) konáva
umelecké dielo at.:ho dielo tradičnej ľudo\CJ kultúľ). najmä spevák. hudobník. dirigent. herec. tanečník alebo artista (
ďalej len „ Výkonný umelec").
l mekck� \�kon JC prcd\edenic. prednes alebo iné t\orí\é \)konanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudo\ej
kultú� ,pc\ om. hraním. recitáciou. tancom alebo in)rn spôsobom.
Dielom podľa tejto Zm(u\) je pred\ eden ie umeleckého „ ýkonu Výkonným umelcom.
Objedn.Í\ateľ prehlasuje. i'e na 1aklade .. ZmlU\y o postúpeni práv na orga111Lova111e pretekov v LJazdovom l)žovani"' zo
dM 10.06.2015 u1atn1renej so \knenskou l)i'íarskou asociáciou sa stal usporiadateľom športO\ého podujatia s názrnm
.. ,UJDI FIS SKI WORLD CLP··. k.ton: sa bude konať\ dňoch od 05.03 do 06.03.2016 \ lyžiarskom stredisku JASNÁ
� iLke latr). Demänmska Dol111a. \lmenskä republika ( ďalej kn .. Podujatie").

2
Predmet Zmluvy

2.1

Predmetom tejto Zmlu\) je Lá\ä1ok Dodávateľa zabapečiľ pred„edenie umeleckého \)konu Výkonným umelcom na
Podujatí podľa podmienok stano,en)ch touto /mlu,ou a 1á"äzok KOCR uhradiť za riadne a včas poskytnuté činnosti
Dodárnteľom podľa tejto zmlU\) odmenu \O \)ške a ;a podmienok \ te_íto LmlU\e dojednanich. ako aj úprava
\tájomn)eh prá\ a po\ínností 1.mlu\n)ch strán sú\isiacich s realizáciou tejto ZmlU\)

3
\liesto, spôsob a čas vykonania diela
3.1

Dodá, ato.:ľ �a 1a,1i1uj.: 1ab.:1pcčiľ pr.:d,clknie umelcd,l!ho ,)konu \'ikonnim umelcom a , )konať dielo za
nasledo,n)d1 podmi.:nok:
3 11
\lic,tom ,)konania diela (mncleck.:ho ,)konu) V)konn)m umdcom je Dcmäno,ská Dolina.
Dátum ,, !,;onania dida (um.:leckiho ,,konu) je 5 3.2016.
3.1.2
3.1.3
Čas ,) k<;nania dida (umeleckl!ho ,)k<;nuJ j.: �d 15:30 16:30 hod.

..

Odmena a platobné podmienky
-U
-l 2
-l.3
-lA
-l 5
-l.6

KOCR sa 1a,n,uje 1apla11ľ Dodá,ati:l\n i "' n:1d•1e a ,čas 1.abe.tpi:čenii: umdi:ckého ,ykonu V)konn)m umdcom
Jednora10,ú finančnú odmi:nu , :-.umi: 2 OOO El R (,hivom: <h.:tisic eur) ( ďalej len .. Odmena")
Odm.:na _ii: splatn:i po ,ykonaní di.:la (um.:leckeho ')l.onu) na 1áklad.: faktúry ,ysta,i:ne.1 Dodárnteľom s lehotou
�platno�li 1-l dni odo dr)a Jej ,ysta,enia a to he;hotmostn)m banktn)m prevodom na banko,) t1čet Dodá,ateľa u,eden,>'
,o ,ysta,en.:J faktúr.
Odmena podľa hodu -l I tohto člúnku Zmlu,: ji: konečná a 1ahŕňa ,šetky nál.lady Dodárnteľa -;po_iem: so
1ab.c:1pečcním umeleckého')konu V)konny"m umelcom. Hátan.: cesto,nich nákladov.
Pre ,ylúčenie pod1ybno,ti piati. ie 1a deň splnenia PO\innosti KOCR ,aplatiľ Dodá,ateľO\ i Odmenu sa pmažuJe deň
odpísania pcňafo)ch pro�tricdl.m L hankm..:llll učtu KOCR.
Dodá,ateľ ,a ;;n fi;u_je na s,oje náklady ,ysponadaľ a ;:aplatíľ ,;etky licenčn.: poplatky su, isiacc s umelecky"m
,ykonom V)konno.:ho umelca.
KOCR ,o ,la,tnom menc a na ,lastn.: náklad) 1abe1p.:čí ci:lko,ú organil.áciu a propagáciu drcla (umeleckého ,)°konu}.
nahlásení.: ,ykonania dil!la (umckckého ,)°konuJ prislušn)°m osobám. organi1áciam kolektl\ nej správ: a orgánom
(ohlasm ania pln innosľJ a uhrado.:nic :- t)m spojt:11) ch sprá,n) ch poplatko, a zav11/u.1c sa dodr2aľ ,šetky prá,n) m1
pn.:dpismi starlll\ .:m: pm innosti s l) m spojené

5

Práva :1 po,innosti zmluvn)Ch strán
5.1
5.:::!
5.3
5.-l

5.5

5.6

KOľR sa ,o ,lastnom mi:ni: a na ,lastné náklady poskytnúľ Dodá,atcľo,·i potr.:bnu a ne,yhnutnu na riadne ,yknanie
dicla (umclcek) ,)°kon) J, mit:ste konania organi1ačne 1abc1pečiľ , hodné podmienk) pri: ,)konanie diela (umi:h.:ck)
,,kon).
KOCR �a 1:a,ä1uje 1abapečiľ Vykonnému umelcm1 ,stup a rristup na ja,·isko minimálne 15 minul pred 1ačiatkom
,) kom1,ania di.:la (umeleck..:ho 1 )konu la') J..onanic "ukn,cj skušJ..). pol.iaľ sa zmtu,ni.: strany nedohodnú inak.
Konkretnc podmicnk) a forma sučinnosti zo strany KOCR bude pri:drnctom dohod) med1i KOCR a Dodá,ateľom
dnjednan.:j pred /ačatim , ykoná,anía diela (umi.:lcckého ,y J..onu).
.
l>odá\illcl ud.:ľuJt: podpi,om 1.:jto zrnlu1y t.:OCR suhlas na u,cdenie mena a pric,,iska V5konno.:ho umelca.
umelcckélw rnena. ako �j pou,itie jeho po<llihin1e. ohm7o\)ch sni mok a obrato\ )Ch a L\ ukm )"Ch 1áLnamo, na 1.tOľ)ch
k n1ch)1en)°•. pre· íu:c·I ) propagácii! a pre/entácíi: \)konania diela (umeleckého ,si.onu) podľa tejto /mlu,y alebo aktívit
KOCR. a to , ktk)ml oh,y kl)°·m, �p<hobmi prc.1.:ntácie alebo propagácie (napr uH.:denirn , printoi)ch a elektronick5ch
mi:diách. tlatu1) ch mat.:náloch. , c-mailoi.:h. a na intcrm:tľ l
Dodá,at.:ľ sa ,a,tizuk abe,pečiľ . aby V)konn) umdi:c ,ykonal umelecky ,�kon proli!síonálnc a ab:- bol na
\ ) konaníi: diela (umeleckého ,�konu) pnprn,en ) Je striktne 1:aká1ane. ab:, V)'konny umeli:c pri ')konaní drela
(umdeckom ,)°kone) pou7i,al hruhá. ura7li\é alebo in.: slo,á. ktoré uráJ�jú alebo b) mohli urá>:ať klientov alt:bo ktoré
n.:sí1,isia s dielom (umdcck)m ,� konomJ. ahy Vy"konny umi:lcc pred alebo počas ,)konávan ia drela (umeleckého
,)°konu) po)Í\a, alkoholické napoji: aleho iné omamné alebo psychotropnc látky. ktoré o, pl) vňuju alebo by mohli
ak)mkol\ ..:k Splhobom mply \Ilit' k\ulitu ') kon,I\ania diela (umel..:ckého ,)KOnu}. V)konný umelec JC po,inn)
rdpektm aľ pok ) n: KO( R.
ľ
Dndá,at..:ľ podpisom 1.:j10 í'rnlll\: udt: uji: KOCR , súlade s� 65 a nasl. 1ákona č. 18512015 Z.1.. Autorsky ,al.on
,)°,lo,n) súhlas (lic..:nciuJ na ,crcjny preno, nenvnamcnaného um..:kckého \)konu. ,yho10,i:nic originálu 7Íl/namu
urnclcckého ,)°konu. ,yhoto,c111..: rnnnno)enin) zátnamu urni:leckého ,, konu. ,crcjné ro1síro, anic originálu zá?namu
umclcck..:llll ,� konu alebo jeho ro1mnoJ.:nin: prcd�jom alebo inou formou pr..:rndu , lastnickcho prá,a. ,erejné
ro1�irmanie originalu 1á1narnu um..:leckého \)konu alebo jeho ro1rnnožcnin: ná1mom alebo ':P02ičanim.
spristup11man1c 1:á1namu urncled.l!ho \)konu ,er..:,1nos11. a to ,o ľorm..: ,cene a územne neobmcd1cne,1 licencíe na dobu
tnunia m,�jetkO\�ch prá, ,y"konného umdca , zm)sle /ákona č. 185/2015 /.1. Autorski· zákon. a to Hátane práva na
udcle111..: suhlic..:ncii: 10 strany KOľR. a pre propagačno.:. ri:klamn..: ali:bo marketíngo,é učely a akti, íty KOCR. Odmena
,a udi:lľnic li..:;:nci.: je 1ahrnutá , odmene podľa článku -l h:jto Zmlu,y.
6
Osobitné dojednania

6.1
6.2

ľň10 Zmh1,a sa 111atHira na dohu dojednano.:ho pln.:ni,1 a dobu udeknia licencie tak. ako j..: u,cdcné , t.:_1to Zmluve.
/.mlll\no.: strany sa dohodli. i...: /.mlmu a pr.ha a plninnosti Inej ')Pl,>,a_íúc..: môiu pred dohodnutou dobou plnenia
podľa tcJtO Zrnili\) LaniJ..núľ·
6.2.1
písomnou dohodou 1mlll\ ny" ch strán.

6.:!.�

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

7.1
72
73
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

pison111Sm odstúpenim nid:torej 10 11nlu,n�ch strún od lmlu,) , dô,odo, U\eden)'ch '"tejto /mlU\e. pričom
, pnpade odstúpenia od /mlU\) ml,tá,ajú Účlllk) odstúpenia od /mlu,y dr)om doručenia p1somneho
odstúpenia od Zmlu,) drnhcj 1mlu,n�j strane a Zmlu,a sa /rušuje od počiatku.
KOťR JC opr.hnen.: od tejto /.mlu,) odstupiť, pripade porušenia p1Hinnosti ,)'konncho umelca podľa tejto LmlU\·).
pričom , takomto pripadc je ')knnnS umclee pO\Ínn)' uhradiť KOCR ,mlu,nú pokutu \O ,)°ške 50° 0 odmcn) podľa
článku 4 tejto /mlu,) , prípade odstúpenia od ,mlu,) , lchot.: dlhšej ako IO dni pred dňom nčaua ')kona\ama diela
1umel.:ekeho \)konu) p,1Jľa tt:Jhl l.rnlu,) alebo ,o ,·:šk.: 100% odmt:n) podľa článku 4 tejto Zmlu,) , pnpade
odstúpenia od 1.mlu,:, lehot.: kratšcJ ako:; dni pr.:d d1iom 1ačatia \)kona,ama diela (umelecJ..eho ')konu) podľa tejto
/mlm) . /.mlu,ná pokuta je splatná na táJ..ladc faktúr) ,) sta,en.:j I\.OCR s khotou splatnosti d.:sať (1 O) dní odo dňa jej
,) ,ta, .:nia.a to bezhotO\ ostn)' m banJ..1)\) m pr.:rndom na banko,S účet KOCR uvcden) ,o faktúre.
/.mlu,n.: stran) sa dohodli. ie kaidú 10 1mlu,11.), ch strán je opr.Í\nená , lehote kratše1. ako IO dm pred dňom 1ačatia
,) koná,ania di.:la (umekcJ..cho ") konu) podľa tejto /.mlu,) pisomn.: odstúpiť 10 „a,ainych dô,odo,. ktor.: nastanú be;:
za,inenia t.:jto „rnlu,ne.1 stran::-. pričom v takomto prípade llC\'tlliká ,iadn.:j zo ,mlu,n)°ch strán prá,o na náhradu škody
či akckol\ck inc peňaínc alebo nepeňaine plneni.:. /,hainc dô,od) musia byť bezodkladne o,námenc a preukázane
druhej 1.mlU\ n.:j ,.iran) ! lekársk) m potHdenim. úraJnS m ro,hodnutím alebo o/námenim a podobne). najneskôr ,šak
nasledujúci praco,n)° deľ1 po dni \/niku /il\ažn)°ch dôHidov. V prípade nepreukúania dô,odnosil odstupenia od
l'.mlu,). sa ods1upenie od /mlu,y pmaiuje ,a n.:dô,odné /akladajúcc nárok na náhradu škod)
,\1.. k ,y konaniu dida ( umeleckého ,)konu) nedôjde I dôrndu , yššie moc, (prirodná katastrofa. štrajk. epidémia.
')nímočn) alebo ,ojnmy" sta, a podohne). nc,odpmcdá iiadna 10 1mlu,n)ch strán druheJ zmlU\neJ strane za �kodu
takto \/niknutú. :--.:epria1m,é počasie. mal)° 1áujem klientO\, nedostatočná aleho ne,hodná propagácia a podobne nie sú
1á,a111)mi dô\(,dmi na odstúpenie od tejto l.mlU\) akho na ne\)konanie diela (umeleckého ,ikonu) LO stran)
,.f konného umclea.
Ak KOCR nemôie zabe1pečiť ,) konanie diela (umdcckcho ,)konu) Vikonn)'m umeleckom " mieste a čase
dojednanom , tejto /mlu,e I ak)ehkol\ek dô,odm. akáJ..ol\ek /mt:na miesta aleho času ,ykonania diela (umeleckého
')kllnu) podlieha pbomnej dohode a súhla!>U Dod:Í\ateľa. /m.:na miesta a času ,yk.onania diela (umeleckého ,�konu)
hude rie,ená formou pí�omn.:ho dodatku u1ah oreného ,mlu,n)°mi stranami na 1áklade ich '1ájomn�j dohod). Ak
Dndá,ateľ nemôie 1abe1pečiť ')konan11: diela (umekckého ,)J..onu) , mieste a čase dojednanom , te_íto LmlU\C
1 ak)chkol\ck dô,ndO\. akákol\ck 1mcna miesta alcbo času ,ykonania diela (umeleckého v)'konu) podlieha písomnej
dohode a súhlasu KOCR. /mena miesta a času ,yktrnania diela (umeleckcho ,y"konu) bude riešená formou p1somného
dodatku uzatH1r.:ného 1mlu,n)m1 stranami na 1áklade ich \'/ÚJomnej dohod) Postup podľa tohto odseku tohto článku
/mlll\) sa uplatni iha , rripade. íc súčasne m:dôjd.: k. odstúp.:mu od /.mlu,y 111ektorou 10 ,mlu ...n)°ch strán.
/rnlu\n.: strnn) sú pm inn.: ,/újomnc �i 01namo,ať ,šetk) dôle2:ité skutočnosti t�ka.1uce sa plnenia po,mností podľa
teJto /mlU\) a posk)10rnťsi ,šetku \/ájomnú súčinnosťne,yhnutnú a potrebnú na dosiahnutie účelu tejto Lmlu,y.
\'prípade.ak Dndávat.:ľ othtúp1 od /mhl\) bľt 111ede111a dinod<,,. aleho ne/aht:1peči ,yJ..t,ria111c diela 1 ,Jas1ne_i 1iny,
nemú nárok na ,aplatcnic odmen) podľa tejto Zmlu,) a je po,inn)° zaplatiť KOCR \�etk) preuká„ateľné náklad) spojené
�o /abe„pečenírn ')konania diela (umelet:J..cho ')konu) ulebo uskutočniť náhradné ,ykonan1e diela , inom dohodnutom
tt:rmine.
/mlll\n.: stran) sa 7a,äzujú nepusk) to,aľ tretím osohám. ktore me su ,ia,ané po,innosťou mlčanlirnst1 \ ,mysle
prisJu;n)ch prá, 11)ch predpism. iíadne informác1t: ohľadom obsahu /mlu,y. pokiaľ to 111.: je , yžadované prá,11)mi
predpb,111. pokiaľ to nie Je potrebné La účelom splnenia obsahu Zmlu,,. alebo pokiaľ neobdrtia pisomny súhlas od
druhej zmlU\ltľj ::-tmn)
7
Z:herečné ustanoHnia
Pní, nc \/ťah) touto /mlu\llll ,y slmne neupra,en.: :.a spra,ujú prislu�n)° mi ustano,eniami 1ákona č. 51311991 Zb.
Ohchodnc.:ho 1.ákonnika , ,mení neskorších predpbm a 711kona č. 185:2015 Z.1. o Autorskom prá,e.
Túto /.mlu,u 11101110 mcníľ aleho dopÍňaľ len ,o forme pisomn)ch. datovan)°ch a ,·,ostupne očislO\an)°ch dodatka,·
pl,dpisan)°ch oboma 1mlu,nymi stranami a ": hoto,t:ny" ch , počte , ) hoto,eni te.1to /mlu,y.
Kaídá 70 /mlU\nSch :-trún 1odpo,edá druhej 1mlll\nej strane 1a škodu spôsobenú porušením po\innosti podľa tejto
/.mlu1 y
V prípade.J.: ak.ck.ol\ek ustanme111e teJltl /mlu,) Je alebo -,a stane neplatn)m. neúčinn)m alebo ne,ykonateľn)°m. nie je
t)°m dotknutú platnosť. uč111110,ľ alebo ,yJ..onateľnosľ ostatn)ch ustano,eni /mlu,). pokiaľ to ne\ylučuje , tm)slc
,šeohecnc dl\!ltn)ch pra,n)t:h predpism samotná plnaha takého ustano,cnia. Zmlu\né stran) sa m,äLuJú be,
1hytočného odkladu po tt,m.ako 1istia. ie niektor.: 1 ustamnení tc_ito /mlu,y_je neplatne. neúčinne alebo nev1konateľn.:.
nahradiť dotknutc ustanmenia ustallll\enim nmSm. kton.:ho obsah bude , čo nal' äčšeJ miere 10dpmedať ,ôli
zmlu,11) �·h strán , ča�c u1al\orení,1 t.:jto Zmlu,y
1 áto /.mlu,a_ie ,) hotmcná , št)n,ch (2) e,emplároch., ktoľ)ch po dva (1) exempláre obdrž, k.aldá 1111lu,ná strana.
/mlll\a nadohuda platnosťa účinnosť dňom jej podpísania oboma /mlu,n)mi stranami.
/mlu,n.: stran) sa ,a,!I/UJU. íe ,;etky �pory. ktoré ,111iknu I tejto /.mlu,y alebo v su\lslosu s ňou. vrátane sporo,
o \Sklad t�jto /mhr,). hudú riešene 1mi.:rom. AJ.. nedôjde k \)riešeniu sporo\ 1microm. Lmlu,né stran) predložia spor
na nvhodnutic súdu , Shnen,kcj repuhlike prblušn.:mu podľa procesn)°ch prcdpisO\ SR.
/mlu\11.: strany ,)hlasujú. ie si túto /.mlm u ptuome prečítali. jej obsahu poro1umelt a ten predstavu.ie ich skutočnú
a slohodnú ,ôľu 1b,l\enú akéhoJ..ol\ek 0111) Iu. S,oj.: prcja,) ,ôle obsiahnuté , tejto /mlu,e /mlu\llé stran) po,aJujú za
určité a 1ro1umit.:ťné. ,yjadr.:né 111.:, 11esn1 a ni.: ,a nápadne nc,Shodnfch podmienok. /mlu\n)m stranám nie je známa
iiadna okolnosť. ktorá h) .spôsob1nala neplatnosť niekwrcho;: ustano,eni tejto /.mlu,y /mlu,ne strany na mak s,ojho
súhlasu s obsahom tejto /mlu,y túto /mlU\u podp1sali

V D.:rnän<l\ sJ....:_1 Dol in.:. J a:?l-1. :!O 16
, 111.:n.: KOCR:

f
1 ng. Jo„.: Štrba. pr.:J�.:J
e'h ruchu
K101skó oiganiZócia cesto� �

1
Žilinský turistickV 1<r9
Zilina

Komenského 48. 011 09
3472847
IČO: 42220236. DIČ: 202
-2·

�tartin Mihalt111

MIHALSON a.r.o.

Mlrtin llhlllelrl
Sabinovská 12, 080 01 Prelov
IČO: 47 739 843 DIČ: 202 4073194
TATRABANKA: 292 591 S807

