
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU 
uzatvorená , Lm) sie � 269 ods. 2 zákona č. 513/ l 991 Zb. Obchodného 7ákonníka ,. znení neskorších predpisa, 

(ďalej len .. Zmluva .. ) 

Objednávateľom: 
obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
, mene ktorej koná: 

(ďalej len .. KOCR .. ) 

a 

Dodávateľom: 

meno a priezvisko/obchodné meno: 
bydlisko/sídlo/miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPII: 
zapísan)'· , : 
bankové spojenie: 
IBAN: 
zastúpen)/v mene ktorého koná: 

(ďalej len .. Dodávateľ .. ) 

medzi 

Krajská organiLácia cesto, ného ruchu. Žilinsk) turistiek)° kraj 
Kamenského 48. O 1 1 09 Žilina 
42220238 
2023472847 
Prima banka. a.s. Žilina 
3142665001/5600 
SK5256000000003142665001 
Ing. Jozef Štrba. predseda 

SPEAK. s.r.o. 
Jungmannova 2. Bratislava 851 O 1 
35 953 284 
2022061316 
SK202206 l 3 16 
OR SR Okresnf súd Bratislava 1.. Odd: Sro. vložka č. 37424/B 
Tatrabanka a.s. 
SK6 7 1100 0000 0026 2784 5698 
Mgr. Slavomír Jurko 

KOCR a Dodávateľ ďalej spoločne len „zmluvné strany„ alebo jednotlivo len „zmluvná strana„ 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Dod,h ateľ je na /ál,,.ladc.: osobitného ,mlm ného , 7ľahu mana.iérom modc.:nitora Slá, omíra Jurl,,.a. l,,.tor) je oprá, nen� 
/astupornľ , ) !,,.on ného umc.:lca , SLI\ islosti s jc.:ho l,,.omerčn� 111. nel,,.omc.:rčn) m. , c.:rejn)'m alebo ne, c.:rejn� m , ) stúpcnim 
,oči tretím osobám ,rátanc prá,a U7at,árať podpismaľ 1mlu,) sú,isiace s jc.:110 umc.:lecl,,.)m ,�l,,.0110111. 

1.2 Sla,omir Jurko podajú u,m:lcc!,,.i ,�!,,.on taL ie spk,a. hni. pred\ád/a. prednáša alebo inal,,. t,orí,o ')1,,.omha umelccl,,.e 
dielo alebo dielo tradičn.:j ľu<lO\ ej l,,.ultúr). najmä spedl,,.. hu<lobniL dirigc.:nt. herec. taneční!,,. alebo artista ( ďalej len .. 
Výkonný umelec). 

1.3 l 1110:lc.:cl,,.) , ) !,,.on je.: pnxh eden ie. prednc.:s alebo iné tH1rí, é , ) l,,.onani.: umclecl,,.ého <lic.:la ak bo diela tradičnc.:j ľudm c.:j 
kultúr) spc.:, 0111. hraním. rc.:citác.:iou. tancom alebo in) m spÔ',ohom. 

1.4 Dielom podľa tejto Zmluv) je pred,edenie umeleckého V)konu Y)·konným umelcom. 
1.5 Objednávateľ prehlasuje. že na základe „ Zmluv) o postúpení práv na organizovanie pretekov v zjazdovom lyžovaní„ 70 

dňa 10.06.2015 uzat, orenej so Slovenskou lyžiarskou asociáciou sa stal usporiadateľom športového podujatia s názvom 
„AUDI FIS SKI WORLD CUP", ktoré sa bude konať v dňoch od 05.03. do 06.03.2016 v l).2iarskom stredisku JASNÁ 
Nízke Tatr). Demäno,ská Dolina Slovenská republika ( ďalej len „ Podujatie "). 

2 
Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto ZmlU\) je Láväzok Dodávateľa zabezpečiť predvedenie umeleckého V)'konu Výkonným umelcom na 
Podujatí podľa podmienok stanovenfch touto Zmluvou a záväzok KOCR uhradiť za riadne a včas posk)1nuté činnosti 



I 

Dodá,atefom podl"a tejto 7mlu,) odmenu ,o ')�i..c a ,a podmienoi.. , tejto 7mlu,e dojednan)ch. ai..o aj úpra,a 
\/ájomn)ch prá, a pm inností Linlu, n)°ch strán sú, isiacich s n:ati,áciou tejto Zmlu,). 

3 
Miesto, spôsob a čas "}konania diela 

3.1 Dodá,ater sa ,a, äzuje zabe7pcčiľ pred,edcnic umelecl,.ého , )konu V)kOnn)m umelcom a , ) i..onaľ dielo 1a 
naslcdo, n)ch podmienoi..: 
3.1.1 Miestom ,) konania diela (umelcc!,.ého , )konu) Y)i..onn) m umelcom je Demänmsl,.á Dolina. 
3.1.2 Dátum , , konania diela ( umelecl,.ého , , i..onu) je 5.3. a 6.3.2016. 
3.1 J čas , yk�nania diela (umclecl,.ého , )k�nu) je� čase 08:00 - 16:00 hod. 

4 
Odmena a platobné podmienky 

4.1 KOťR sa ,a, ätuje ,aplatiť Dodá, atero, i ta riadne a ,čas 1abc:zpečenie umelccl,.ého , )°l,.onu Y)'konn) m umelcom 
jednorazm ú finančnú odmenu , sume 3 400 EUR (slm-0111: tritisícštyristo eur) ( ďalej len .. Odmena"). K Odmene bude 
pripočítaná daň 1 pridanej hodnot) , 7íll)Slc príslušn)Ch prá,nych predpiso,. Odmena je splatná po \)konaní diela 
(umeleckého ,i!,.onu) na zák.lade faktúr) \)Sta,enej Dodá,atel"om s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej ,ystan:nía a to 
he1hotm ostn) 111 bani..m) m pre,odom na bani..o,) účet Dodávateľa u, eden) , o , ystavenej faktúr. 

4.2 Odmena je splatná po \)konaní diela (umeleckého \)konu) na 1áklade faktúr) "ysta,enej Dodávatcl"om s lehotou 
splatnosti 14 dní odo dňa jcj ,ysta,cnia a to bczhotmostn)m banko,)m pre,odom na bankm) účet Dodá,ateľa u,eden) 
, o , ) stavenej ľak túr. 

4.3 Odmena podl"a bodu 4.1 tohto článku /.mlU\) je konečná a nhŕňa všeti..) náklad) Dodá,atera spojené so 
7abe;pečenim umeleckého , )konu Y)°konn)m umelcom. , rátane eesto"n) ch náklado,. 

4.4 Pre , ) lúčenie poch) bnosll piati. ,e za deň splnenia pm innosti KOCR zaplatiť Dodárnterm i Odmenu sa porn,uje deň 
odpbania peňaln)ch prostriedkm z bankmého účtu KOCR. 

4.5 KOCR , o , lastnom mene a na \ lastné náklady nbe1pečí celkm ú organi1áciu a propagáciu diela (umclccl,.ého , )konu). 
nahlásenie , ) konania diela (umeleckého , )konu) príslušn)°m osobám. organizáciám kolektÍ\ nej sprá, y a orgánom 
(ohlasornnia po\innost") a uhradenie s t)°m spojen)ch sprá,n)ch poplatko, a za,ätuje sa dodrlaľ \Šc:ti..) pr.hnymi 
pn:dpismi stanm ené pO\ innosti s tym spojené. 

� 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

S. 1 KOťR sa , o , lastnom mene a na , lastné náklad) posi..ytnúť Dodárntero,i potrebnu a ne, y hnutnú na riadne , ) knanic 
diela (umelec!,.) \)kon) a ,  mieste konania organi,ačne 1abe1pečiľ ,hodné podmienky pre ,ykonanie diela (umeleck) 
\)kon). 

5.2 KOťR sa ,avätuje zabe,pečiť Yikonnému umelcm i ,stup a pristup na ja, isko minimálne 15-30 minút pred 1.ačiatkom 
, ) koná,ania diela (umeleckého , )konu) a ,  y i..onanie 1rnko, ej skúšky. pokiar sa 7mlu.,,né stran) nedohodnú inak. 

5.3 Kon!,.rétne podmienky a forma súčinnosti zo strany KOCR bude predmetom dohody med,i KOCR a Dodá,ateľom 
dojednanej pred začatím ") koná, ania diela (umeleckého v5·konu). 

5.4 Dodá, ateľ udeľuje podpisom tejto 1mtu,) KOťR súhlas na U\edenie mena a priezviska Y5konného umelca 
umeleckého mena ai..o aj pouiitie jeho podobizne. obra;o,) ch snímok a obrazov5ch a Z\Uko, 5ch záznamm. na ktoľ)ch 
je ,ach) ten5. pre účely propagácie a pre,entácie , ) konania diela (umeleckého v5konu) podľa tejto Zmlu,) alebo akti, ít 
KOťR. a to ,šetkfmi obvykl)mi spôsobmi prezentácie alebo propagácie (napr. uvedením , printov5ch a elektronickfch 
médiách. tlaČO\)Ch materiáloch.\ e-mailoch. a na internete). 

S.S Dodá,ateľ sa ,a,äzuje zabezpečiť . ab) Y)konn: umelec \)!,.ona! umeleck)° ,5i..on profesionálne a ab) hol na 
\) l,.onanie diela (umeleckého , ikonu) pripraven). Je striktne zal,.ánné. ab) Y)konnf umelec pri \) konaní diela 
(umeleckom , )kone) pou1í, al hru há urállhé alebo iné slo\'á. i..toré urálajú alebo h) mohli urálať l,.licntm alebo ktoré 
nesú, isia s dielom (umeleckim , )konom). ab) Y}°konn5 umelc:c pred alebo počas , y koná, ania diela (umeleckého 
, ykonu) poih al alkoholické nápoje alebo iné omamné alebo psychotropné látk). i..toré m pl), ňuju alebo by mohli 
ai..5mkoľvck spôsobom o, ply, niľ kvalitu , y konávania diela (umeleckého vj"I,.onu). V)°konnj"· umelec je po, inn) 
rešpekto, ať pokyny KOťR. 

5.6 Dodá, ateľ podpisom tejto lmlu,) udduje KOCR \ súlade s * 65 a nasl. zákona č. l 8Sť201 S Z.7. Autorsk) 1ákon 
, yslo\ 11) súhlas (licenciu) na verejn) prenos ne7a;namenaného umelecl,.ého , j"!,.onu. , ) hoto\enie originálu 1á;namu 
umeleckého , ikonu. , ) hoto\enic rozmno,eniny 1áznamu umeleckého , )°konu. ,ercjné ro1širovanie originálu 1á;namu 
umeleckého , y konu alebo jeho rozmnoieniny predajom alebo inou formou prcrndu , lastníckeho prám. verejné 
n)lširornnie originálu Láznamu umeleckého , ) konu alebo jeho rozmnoicniny nájmom alebo , y po,ičaním.
sprístupňo,anie ;á;namu umeleckého ')i..onu ,erejnosti. a to ,o forme vecne a územne neobmedzenej licencie na dobu 
tnania majetl,.m)ch pnh ,5konného umelca \ zm)slc Lákona č. 185/2015 Z.z. Autorsk5 1á!,.on. a to Hátane práva na
udelenie suhlieencie 10 stran) KOťR. a pre propagačné. reklamné alebo mari..eting.o,é účel: a akth ity KOCR. Odmena
1a udelenie licencie je ;ahmutá , odmene podľa člán!,.u 4 tejto /mlU\ y.

6 
Osobitné dojednania 



6.1 láto /mlU\a sa uzat,ára na dobu dojednaného plnenia a dobu udelenia licencie tak. ako je uvedené , tejto Lmlu, e. 
6.2 7mlu, ne stran) sa dohodli . .íe /mlu, u a prá,a a po, innosti z nej , ) plj\ ajúce mô.íu pred dohodnutou dobou plnenia 

podľa tejto Zmlm) 1aniknúť: 
6.2.1 písomnou dohodou zmlU\ n)Ch strán. 
6.2.2 p1somn) m odstúpením niektorej 1.0 ,mlu, 11) ch strán od /.m!u,) , dô, odO\ u, cden)ch , tejto Lm IU\ e. pričom 

, prípade odstúpenia od 7mlu,) nastá,ajú účin k) odstúpenia od Zm!u,) dňom doručenia písomného 
odstúpenia od Zmlu,) druhej 1mlU\ nej strane a lm IU\ a sa zrušuje od počiatku. 

6.3 KOCR je oprá, nené od tejto Zmlu,) odstúpiť , prípade porušenia PO\ innosti , )°konného umelca podľa tejto ZmlU\ y. 
pričom , takomto prípade .ie ')konn) umelec po\Ínn)° uhradiť KOCR zmlmnú pokutu ,o \)ške 50° 0 odmen) podľa
článku 4 tejto /mlu,) , prípade odstúpenia od l'mlu,) , lehote dlhšej ako IO dni pred dňom nčatia , ) konávania diela 
(umeleckého \)konu) podľa tejto Zrnlu,) alebo ,o \)ške I 00° o odmen) podľa článku 4 tejto Zmlu,) , prípade 
odstúpenia od ,mlu,) , lehote kratšej ako 3 dni pred dľ1om začatia ,)koná,·ania diela (umeleckého ,)°konu) podľa tejto 
ZmlU\). /.mlU\ ná pokuta jt: splatná na 1áklade fakt úľ) , ) stm enej KOťR s khotou splatnosti desať ( 1 O) dni odo dňa jej 
')sta,enia. a to be1ho10,ostn)°m banko,)°m pre,odom na banko,)° účet KOCR u,eden) vo faktúre. 

6.-t /.mlu, ne stran) sa dohodli. 2e kaldá zo zm!u, n)°·ch strán je oprá\11ená , lehote kratšej ako IO dní pred dr"íom začatia 
, ) kon.hania diela (umeleckého , )°konu) podľa tejto /mlu,) písomne odstúpiť zo zá,aln)° ch dô\OdO\. kton: nastanú bez 
za, inenia tejto ,mlU\ nej stran). pričom , takomto prípade ne,zniká 2iadnej 10 zm!u, 11)Ch strán prá\O na náhradu škod) 
č1 akékoľ,ek iné peňažne alebo nepeňafoé plnenie. /.á, alné dôvod) musia b)1· be/Odkladne 01námené a preuka;ané 
druhej 1mlu, nej stran) (kkársk) m potHdenim. úradn)°m rozhodnutím alebo oznámením a podobne). najneskôr však 
nasledujúci praco, n) deň po dni , miku llÍ\ a2n)ch dôH1dO\. V prípade nepreukázania dô,odnosti odstúpenia od 
7mlu,). sa odstúpenie od 7mlu,) porn.íuje 1.a nedôH1dné 1akladajúcc nárok na náhradu škod). 

6.5 Ak k ,) konaniu diela (umeleckého , )konu) nedôjde z dô, odu , ) ššie moci (prírodná katastrofa štrajk. epidémia 
, )°·nimočn) alebo \Ojno,)° St8\ a podobne). ne1.odpovedá .íiadna 10 .i:mlu, n)Ch strán druhej 11nluvnej strane za škodu 
takto , zniknutú. 1cpria.i:ni,é počasie. mal)° záujem kliento,. nedostatočná alebo ne, hodná propagácia a podobne nie sú 
1ú,ažn)mi dô,odmi na odstúpenie od tejto /.mlu,) alebo na ne,) konanie diela (umeleckého , ikonu) 10 stran) 
, ) kon ného umelca. 

6.6 Ak KOťR nemô.íe ,abezpečiť , ) konanie diela (umeleckého , ) konu) V5konn5m umeleckom , mieste a čase 
dojednanom , tejto /mlU\e I ak)°chkol\ ek dô, odO\. akákol\ek 1mcna miesta alebo času V) konania diela (umeleckého 
, )°konu) podlieha p1somnej dohode a súhlasu Dodá,ateľa. lmena miesta a času , ) konania diela (umeleckého , )°konu) 
bude riešená formou písomného dodatku u1a1voreného ,m!u, 11) mi stranami na 1áklade ich ,1ájomnej dohod). Ak 
Dodávateľ nemô2e zabe,pečiť ')konanie diela (umeleckého \)konu) , mieste a čase dojednanom , tejto Zmluve 
, ak)°chkol\ek dôH1dov. akákoľ,ek zmena miesta alebo času , ) konania diela (umeleckého , )°konu) podlieha písomnej 
dohode a súhlasu KOťR. /mena miesta a času , ) konania diela (umeleckého , )°konu) bude riešená formou písomného 
dodatku uza1,oreného zmlu,n)mi stranami na l.áklade ich ,·zájomnej dohod). Postup podľa tohto odseku tohto článku 
7mlU\) sa uplatni iba , prípade. Je súčasne nedôjde k odstúpeniu od 7m!u,) niektorou zo zmluvn�ch strán. 

6.7 Lm IU\ m' stran) sú PO\ inné , tájomnc si oznamo, ať , �etk) dôleJité skutočnosti l)kajúce sa plnenia pm innosti podľa 
tejto Lmlu,) a posk)lornť si všetku 1;;\jomnú súčinnosť ne,)hnutnú a potrebnú na dosiahnutie účelu tejto Zmluv). 

6.8 V prípade. ak Dodávateľ odstúpi od Lmlm) he; u,edenia dôrndO\. alebo nezabezpečí , ) konanie diela z ,  lastnej , in). 
nemá nárok na 1aplatenie odmen) podľa tejto l.mlU\) a je po,inn) zaplatiť KOCR všetk) preuká1ateľné náklad) spojené 
so zabe1pečenim , ) konania diela (umeleckého , 5konu) alebo uskutočniť náhradné ') konanie diela , inom dohodnutom 
tenníne. 

6.9 Lm IU\ né stran) sa za, ätujú ncposk) tovať tretím os,ohám. ktoré nie sú , ianmé po, innosľou mlčanlivosti , zmysle 
príslušnych pnhn)eh predpiso,. >iadm: informácie ohľadom oh-,ahu /.mlU\). pokiaľ to nie je vyžado,ané prá,n)mi 
predpismi. pokiaľ Io nie je potrebné ;a účelom splnenia obsahu 7mlu,). alebo pokiaľ neobdr1ia písomn)· súhlas od 
druhej ,m!U\ nej stran). 

7 

Záverei'né ustanoHnia 

7.1 Pr,hne \/ľah) touto LmlU\ou \)slo,ne neupravené sa spr8\ujú príslušn)°111i ustano,eniami 1ákona č. 513/1991 lb.

Obchodného zákonníka , znení neskorších prcdpiso, a zákona č. 185'2015 Z.1. o Autorskom práve. 
7.2 lúto /mlU\u mofoo meniť alebo dopÍňať len ,o forme písomn)ch. dato,an)°·ch a vzostupne očíslovan)ch dodatko, 

podpísan)ch oboma 1mlU\n)mi stranami a \)hoto1en)ch , počte l)hotoveni tejto 7m!u,). 
7.3 Ka.ídá 10 zmlu, n)·ch strán Lodpovedá druhej Lm IU\ nej strane 1.a škodu spôsobenú porušením povinností podľa tejto 

/m}U\). 
7.4 V prípade. Je akékol\ck ustano, enic tejto Zmluv) je alebo sa stane neplatn) 111. neúčinn5m alebo ne,) konateľn) 111. nie je 

t) m dotknutá platnosť. učinnosť alebo , ) konateľnosľ ostatnych ustanovení lm!U\). pokiaľ to ne, y lučuje , zmysle
,šcobecne Lá,ä?n)ch prá1nych predpiso, samotná po1aha takého ustanovenia. l.m!U\né stran) sa zaväzujú bez
1bytočného odkladu po 10111. ako zistia . .íe niektoré , ustanO\ení tejto Zm!u,) je neplatné. neúčinné alebo nc,)konateľné.
nahradiť dotknuté ustanovenia ustano,ením no,ym. ktorého obsah bude , čo najväčšej miere zodpo,edať 1ôli
,m!u,n)ch strún , čase u1atrnrenia tejto Zmlu,).

7 .5 Táto 7mlm a je , ) hoto,ená , št) roch (2) e,emplároeh. z ktoľ) ch po dva ( 1) e,empláre obdr.ii ka.ída zrnili\ na strana.
7.6 /mlu, a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 1mluvn)mi stranami.
7. 7 /mlu, né stran) sa ,a, ä/.ujú . .íe , šelk) spor). ktoré \7niknú 11cjto /.mlu,) alebo , su, islosti s ňou. Hátane sporo,

o , )klad tejto /.mlu,). budú riešené ,mierom. Ak nedôjde k ,vicšeniu sporo, zmierom. 1111lu,né strany predložia spor
na rozhodnutie súdu , SIO\ enskej republike príslušnému podľa procesn)°ch predpiso, SR.



/ 

7.8 Zmlu\né stran) \) hlasujú. íe si túto Zmlu\l1 po,ome prečítali. jej obsahu poro7umeli a ten predstavuje ich skutočnú 
a slobodnú , ôľu ,ba, cnú akého kol\ ek om) Iu. Srnje preja,) , ôle obsiahnuté , tejto Zmluve Zmluvné stran) po, al ujú ,a 
určité a ,rozumiteľné., )jadrene nie , tiesni a nie ,a nápadne ne,) hodn�ch podmienok. ZmlU\ n�m stranám nie je márna 
2iadna okolnosť. ktorá b) spôsobo,ala neplatnosť niektorého z ustano,eni tejto 7mlu\). /mlll\né stran) na inak srnjho 
súhlasu s obsahom tejto ZmlU\) túto /mlu, u podpísali. 

V Demäno\skej Doline. dňa�.-b016 
, mene KO(R: 

. • nnnl /-, la cestovného ruchu
Ing. Jo1e�"qi1«1s�u� . t' IÁ, '"OJ'zmnskY tuns 1c"' N 

Kamenského 48,011 09 Ži'1na

IČO: 42220238, DIČ: 2023472847
·2· 

V Demänovskej Doline. dňa 2Z..L2016 
, mene Dodá,ateľa : 

,/'. 

Mgr. Slávo Jurko 


