ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU

tu.atvorcná v Lmyslc § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 /.b. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len ..Zmluva..)
medzi
Objednávateľom:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
v mene ktorej koná:

Krajská organizácia cestovného ruchu, Žilinskf turistický kraj
Kamenského 48,011 09 Žilina
42220238
2023472847
Prima banka. a.s. Žilina
3142665001/5600
SK5256000000003l 42665001
Ing. JoLcf Štrba. predseda

(ďalej len .. KOCR·)
a
Dodávateľom:
meno a prieLvisko/obchodné meno:
bydliskofsídlo miesto podnikania:
dátum narodenia/IČO/rodné číslo:
DIČ:
IČ DPH:
,apísaný \i:
bankové spojenie:
IBAN:
BICSWIFT:
zastúpen}/v mene ktorého koná:
Kontaktná osoba:

SAKMÁRPRO, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1927. 031 O I LiptovskS Mikuláš
46391916
2023362418
SK20233624 l 8
OR SR. Okresný súd Žilina. odd.: Sro. vloika č. SSS 12/L
Tatra banka a.s.
SK94 1100 0000 0029 2286 4795
TATRSKBX
Ondrej Sakmár
Ondrej Sakmár

(ďalej len „Dodávateľ ··)
KOCR a Dodávateľ ďalej spoločne len „zmluvné strany·· alebo jednotlivo len „zmluvná strana"'
Úvodné ustanovenia
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Dod,i\atcľ je na táklade osobitného /llllU\ ného \/Úthu mana)érom \)konného umelca Jaman:on orchcstnL kto� je
oprá\ncn) 1astupm aľ \ )1'.onného u1m:lca \ SU\ islosti s jeho komerčn )m. nekomerčným. \ere.111Sm alebo ne\cr cjn) m
\�stúpcním \llČI trct1m <hOhám \rútanc pnÍ\a u1at\araľ podpisO\aľ Lmlu\� sÚ\1siace s.1cho umo.:lcel,.)111 \)KOnom
\')konn) umeke je Jamaygon orchestra (bubeníci \ počte 32, 1 \)trnrník. 1 osoba údržba kostjmo\ ), ktorí
osobne podaju umcled.) , ) kon tak. h: .-p1e\ilfÚ. pred,ádzajú. predná_.;ajú alebo inak II orh o 1) komh ajú umelecké dielo
alcho dielo tradičnej ľudcncj l,.ultúľ). najmii spe\ťik. hudobník. dirig ent. herec. tanečník. alebo artista ( ďal�j len ..
Výkonný umelec).
l mck1..k) \�kon je pn:1.h e<lcn1c. pn:dm:s alebo iné 1 \Ori\ c \) konanie umcleckcho diela alebo diela traJ1čne.1 ľudm ej
kultúr) spe\ 0111. hraním. recitáciou. tancom alebo in� m spôsobom.
Dielom podľa tejto Zmluvy je predvedenie umeleckého v ýkonu Výkonným umelcom.
Objednávateľ prehlasuje. že na 7ilklade .. Zmluvy o postúpení práv na organizovanie pretekm v 7 jazdovom lyžovaní„ zo
dňa 10.06.201S uzatvorenej so Slovenskou lyžiarskou asociáciou sa stal usporiadateľom športového podujatia s ná.tvom
„AUDI FIS SKI WORLD CUP", ktoré sa bude konať v dňoch od 05.03. do 06.03.2016 v lyžiarskom stredisku JASNÁ
Ní7kc Tatry. Demänovská Dolina Slovenská republika ( ďalej len „ Podujatie").

2
Predmet Zmluvy
2.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväLok Dodávateľa zabeLJ)ečiľ predvedenie umeleckého výkonu Výkonným umelcom na
Podujatí podľa podmienok stanovených touto Zmluvou a záväLok KOCR uhradil 7.a riadne a včas poskytnuté činnosti
Dodávateľom podľa tejto 1mluvy odmenu vo výške a za podmienok v tejto Zmluve dojednaných. ako aj úprava
v/.ájomnfch práv a PO\inností fmluvných strán súvisiacich s realizáciou tejto Zmlu, ).

3

Miesto, spôsob a čas vykonania diela
3.1

Dodávateľ sa za, aLUJe zabe7pečií predvedenie umeleckého výkonu Výkonným umelcom a V)konaľ dielo 73
nasledovných podmienok:
3.1.1
Miestom V) konania diela (umeleckého výkonu) Výkonnfm umelcom je Demänovská Dolina. Happ) end.
3.1.2
Dátum vykonania diela (umeleckého v5konu) je 4.3..5.3 .. 6.3. (vrátane potrebných skúšok)
3.l.3
Čas vykonania diela (umeleckého výkonu) je od 8:00-20:00 hod.
4
Odmena a platobné podmienky

4. 1

4.2
4.3
4.4
4.5

KOCR sa zaväLuje zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas zabezpečenie umeleckého výkonu Výkonným umelcom
jednoraLovú finančnú odmenu v sume 8 300 EUR bez DPH (slovom: osemtisíctristo eur) ( ďalej len .. Odmena··).
K Odmene bude pripočítaná daň z pridanej hodno!) v ,:mysle príslušn)ch právnych predpisov. Odmena je splatná po
v)konaní diela (umeleckého výkonu) na základe faktúry vystavenej Dodávateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej
vystavenia a to be7hotovostným bankovým prevodom na bankový účet Dodávateľa uvedený vo vystavenej faktúr.
Odmena podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy je konečná a Lahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené so zabezpečením
umeleckého v)konu V)konným umelcom. vrátane cestovných nákladov.
Pre vylúčenie poch) bnosti platí. .le ai deň splnenia povinnosti KOCR zaplatiť Dodávateľovi Odmenu sa považuje deň
odpísania peňamfch prostriedkov z bankového účtu KOCR.
Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady vysporiadať a l3platiť všetky licenčné poplatky súvisiace s umeleckfm , ýkonom
Výkonného umelca.
KOCR vo vlastnom mene a na vlastné náklad) zabeLpečí celkovú organizáciu a propagáciu diela (umeleckého výkonu),
nahlásenie vykonania diela (umeleckého výkonu) príslušným osobám. organizáciam kolektívnej správy a orgánom
(ohhL�ovania povinnosť) a uhradenie s t)'.m spojenj'ch správnych poplatkov a Lavä7ujc sa dodr7ať všetky právnymi
predpismi stanovené povinnosti s tým spojené.
5
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

KOCR sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady poskytnú!" Dodávateľovi potrebnú a nevyhnutnú na riadne vykonanie
diela (umelcck) výkon) a v mieste konania organizačne zabezpečiť \hodné podmienky pre vykonanie diela (umelecký
V)kon).
KOCR sa zaväzuje zabezpečiť Výkonnému umelcovi vstup a prístup na javisko minimálne 15 minút pred Lačiatkom
vykonávania diela (umeleckého výkonu) a vykonanie zvukovej skúšky, pokiaľ sa zmluvné stran) nedohodnú inak.
Konkrétne podmienky a forma súčinnosti 70 strany KOCR bude predmetom dohod) medzi KOCR a Dodávateľom
dojednanej pred 7.ačatím vykonávania diela (umeleckého výkonu).
Dodávateľ udeľuje podpisom tejto zmluvy KOCR súhlas na uvedenie mena a prie,:viska Výkonného umelca.
umeleckého mena. ako aj poufoie jeho podobizne. obrazových snímok a obraLových a Lvukových záznamov. na ktorých
je zachyten). pre účel) propagácie a prezentácie vykonania diela (umeleckého výkonu) podľa tejto Zmluvy alebo aktivít
KOCR. a to všetkými obvyklfmi spôsobmi prezentácie alebo propagácie (napr. uvedením v printoV)ch a elektronických
médiách. tlačových materiáloch, v e-mailoch. a na internete).
Dodávateľ sa Laväzuje 1.abezpečiť . ab) V5konn5 umelec vykonal umelecký výkon profesionálne a aby bol na
vykonanie diela (umeleckého vfkonu) pripravenf Je striktne zakáLané. aby Výkonný umelec pri vykonaní diela
(umeleckom výkone) poulíval hrubá.. uráJ.li,é alebo iné slová. ktoré urážajú alebo by mohli urážať klientov alebo ktoré
nesúvisia s dielom (umeled,ým rykonom), aby V)konný umelec pred alebo počas vykonávania diela (umeleckého
výkonu) požíval alkoholické nápoje alebo iné omamné alebo psychotropné látky, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť kvalitu vykonávania diela (umeleckého výkonu). Výkonný umelec je povinný
rešpektovať pokyny KOCR.
Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje KOCR v súlade s § 65 a nasl. Lákona č. 185/2015 Z.z. /\utorský zákon
vfslovn) súhlas (licenciu) na verejný prenos neza7namenaného umeleckého výkonu. vyhotovenie originálu záznamu
umeleckého v5konu. vyhotovenie rozmnoženiny Lámamu umeleckého V)konu. verejné rozširovanie originálu záznamu
umeleckého v5konu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. verejné
rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním.
sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejností, a to vo forme vecne a ú.remne ncobmedLenej licencie na dobu
trvania majetkových práv výkonného umelca v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorskf zákon. a to vrátane práva na

udelenie sublicencic zo stran) KOCR. a pre propagačné. reklamné alebo marketingové účely a aktivity KOCR. Odmena
za udelenie licencie je 1.ahmutá v odmene podľa článku 4 tejto Zmluvy.
6
Osobitné dojednania
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6. 7
6.8

6.9

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu dojednaného plnenia a dobu udelenia licencie tak. ako je uvedené v tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli. že Zmluvu a práva a povinnosti z nej V) plý·vajúce môžu pred dohodnutou dobou plnenia
podľa tejto Zmluvy zaniknúť:
6.2. 1
písomnou dohodou zmluvn_>ch strán.
6.2.2
písomným odstúpenim niektorej zo zmluvných strán od Lmluvy z dôvodov uveden)ch v tejto Zmluve, pričom
v prípade odstúpenia od Zmluvy nastávajú účink) odstúpenia od ZmlUV) dňom doručenia písomného
odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane a Zmluva sa aušuje od počiatku.
KOCR je oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinností výkonného umelca podľa tejto Zmluvy.
pričom v takomto prípade je výkonný umelec povinný uhradiť KOCR LT11luvnú pokutu vo výške 50% odmen) podľa
článku 4 tejto Zmluvy v prípade odstúpenia od t:mluvy v lehote dlhšej ako IO dní pred dňom začatia V)konávania diela
(umeleckého výkonu) podľa tejto Zmluvy alebo vo vfške 100% odmen) podľa článku 4 tejto Zmluvy v prípade
odstúpenia od zmluvy v lehote kratšej ako 3 dni pred dňom začatia vykonávania diela (umeleckého výkonu) podľa tejto
Zmluv). Lmluvná pokuta je splatná na základe faktúry vystavenej KOCR s lehotou splatnosti desať (10) dní odo dňa jej
vystavenia, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet KOCR uvedcn) vo faktúre.
Zmluvné strany sa dohodli. že každá zo zmluvných strán je oprávnená v lehote kratšej ako IO dní pred dňom t:ačatia
vykonávania diela (umeleckého výkonu) podľa tejto Zmluv) písomne odstúpiť zo závažných dôvodov. ktoré nastanú beí"
zavinenia tejto zmluvnej strany. pričom v takomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právo na náhradu škody
či akékoľvek iné peňažné alebo nepeňaj.né plm:nie. Závažné dôvody musia byť bezodkladne oznámené a preukázané
druhej zmluvnej strany (lekárskym potvrdením. úradným rozhodnutím alebo oznámením a podobne), najneskôr však
nasledujúci pracovný deň po dni vzniku závažných dôvodov. V prípade nepreukázania dôvodnosti odstúpenia od Zmluvy.
sa odstúpenie od Zmluvy považuje za nedôvodné zakladajúce nárok na náhradu škody.
Ak k V)konaniu diela (umeleckého výkonu) nedôjde z dôvodu vyššie moci (prírodná katastrofa, štrajk. epidémia,
výnimočný alebo vojnový stav a podobne), nezodpovedá ,iadna zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane za škodu
takto vzniknutú. Nepriaznivé počasie. malý záujem klientov. nedostatočná alebo nevhodná propagácia a podobne nie sú
závažnými dôvodmi na odstúpenie od tejto Lmluvy alebo na nevykonanie diela (umeleckého výkonu) zo strany
výkonného umelca.
Ak KOCR nemôl.c zabezpečiť vykonanie diela (umeleckého výkonu) Výkonným umeleckom v mieste a čase
dojednanom v tejto Zmluve z akýchkoľvek dôvodov, akákoľvek zmena miesta alebo času vykonania diela (umeleckého
výkonu) podlieha písomnej dohode a súhlasu Dodávateľa. Zmena miesta a času vykonania diela (umeleckého výkonu)
bude riešená formou písomného dodatku uzatvoreného zmluvnými strctnami na 1áklade ich vzájomnej dohody. Ak
Dodávateľ nemô,c z.abezpcčiť vykonanie diela (umeleckého výkonu) v mieste a čase dojednanom v tejto Zmluve
z akýchkoľvek dôvodov. akákoľvek zmena miesta alebo času vykonania diela (umeleckého výkonu) podlieha písomnej
dohode a súhlasu KOCR. Zmena miesta a času vykonania diela (umeleckého výkonu) bude riešená formou písomného
dodatku uzatvoreného zmluvnými stranami na zák.lade ich vzájomnej dohody. Postup podľa tohto odseku tohto článku
Zmluv) sa uplatní iba v prípade. ,e súčasne nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
Zmluvné stran) sú povinné vzájomne si oznamovať všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa plnenia povinností podľa tejto
7mluvy a poskytovať si všetku vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú a potrebnú na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy.
V prípade, ak Dodávateľ odstúpi od Zmluv) be, uvedenia dôvodov, alebo neabezpečí vykonanie diela z vlastnej viny.
nemá nárok na ,aplatenie odmeny podľa tejto Zmluvy a je povinný zaplatiť KOCR v�etky preukáz.atcťné náklady spojené
so zabezpečením vykonania diela (umeleckého výkonu) alebo uskutočniť náhradné vykonanie diela v inom dohodnutom
termíne.
Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím osobám, ktoré nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v zmysle
príslušných právnych predpisov, žiadne informácie ohľadom obsahu Zmluvy, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi
predpismi. pokiaľ to nie je potrebné 7.a účelom splnenia obsahu Zmluvy. alebo pokiaľ ncobdr2ia písomný súhlas od
druhej 1mluvncj strany.
7

Záverečné ustanovenia
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

Právne vzťahy touto Lmluvou vislovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a t:ákona č. 185/2015 Z.L o Autorskom práve.
Túto Zmluvu možno meniť alebo dopÍňať len vo forme písomných. datovaný·ch a vzostupne očíslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami a vyhotovených v počte vyhotovení tejto Zmluvy.
Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej LJ11luvnej strane za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa tejto
Zmluv).
V prípade. ,e akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným. neúčinným alebo nevykonateľným. nie je
tým dotknutá platnosť. účinnosť alebo V) konateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. pokiaľ to nevylučuje v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov samotná po,aha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez
zby1očného odkladu po tom. ako 7istia. že niektoré 7 ustanovení tejto Zmluvy je neplatné. neúčinné alebo nevykonateľné,
nahradiť dotknuté ustanovenia ustanovením novým. ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných
strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (2) exemplároch. z ktorých po dva (1) exempláre obdrží každá zmluvná strana.

7.6
7. 7
7.8

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
/mluvné strany sa zaväzujú, :íe všetky spol"}. ktoré vzniknú 7 tejto /.mluvy alebo v súvislosti s ňou. vrátane sporov
o vS klad tejto Zmluv). budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporo" 1:mierom. 1mluvné strany predlolia spor
na rozhodnutie súdu v Slovensk'-<j republike pnslušnému podľa procesných predpisov SR.
/.mluvné strany vyhla�ujú. že si túto Zmluvu powme prečítali. jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú
a slobodnú \ôľu /bavenú akéhokoľvek omylu. Svoje pr'-<javy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú La
určité a Lrowmitefné. vyjadrené nie " tiesni a nie 1a nápadne nevýhodn5ch podmienok. /mluvným stranám nie je márna
�iadna okolnosť. ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého , ustanovení tejto /,rn\uvy. Zmluvné strany na znak svojho
súhlasu s obsahom tejto /.mluvy túto lmluvu podpísali.

V Demänovskej Doline. dňat?J 2016
\. V°f'ti,;hAr��.-..a� -...L'-- - -'-•,

--Ing. JoLcfštrba predseda 1

V Dcmäno\·skcj Doline, dňť.!�.?-2016
v mene Dodávateľa

Ondr�j Sakmk k.onaieľ

