ZMLUVA O HUDOBNEJ PRODUKCII

(ďalej len rrzmluva")
uzatvorená podl'a § 5l Občianskeho zákonníka v znení neskoŇÍch PredPisov

ČMnok l
Zmluvné strany

ORGANIZÁTOR:

Obec Slovenská llupča
so sídlom Nám. SNP č.13,976 13 Slovenská lJupča
tČo: oo 313823
zast. starostom obce Mgr. Rolandom Lamperom

č.t: sroz

5600 0000 0012 0162 5001
ďalej len,,organizátor"

VYI(ONÁVATEL HUDOBNEJ PRODUKCIE

:

Andre! IJuptovčiak-77
bytom,

,

03 Brezno

e-mail : a.luptovciak@gmail.com
OP:
ďalej len,,vykonávatelo"

ČHnot< 2
Predmet, rozsah a doba plnenia zmlury
predmetom tejto zmluvy je moderovanie a sprevádzanie hovoreným slovom na
Tudčneho jarmoku" pri MKS Slovenská lJupča,

akcii

Deň výkonu hudobnej produkcie :28.05.2022

Čas výkonu hudobnej produkcie
Miesto vystúpenia

,

: od 20:00 hod. do

iffi§,}íff

Druh (žáner) hudobnej produkcie: DJ

0l:00 hod. (v trvaní 5 hodín)
l]upča

Ťovenská

,,2O,roČník

článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán
Vykonávateí sazavázuje zabezpečiťa lykonať
- včasný príchod na úěinkovanie,
- uskutočniťprodukciu programu na dohodnutej umeleckej urovni a v dohodnutom rozsahu,
- uhradiť orgarizátorovi všetky preukázané výdavky vynaloženéna prípravu podujatia v
prípade, že sa jeho zavinením dohodnuté vystúpenie neuskutoěnilo,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoqých sa vykonávateť pri plnení
hudobnej produkcii dozvie, pričom táto povinnosť platí aj po skončeníplatnosti tejto
zmluvy,
- dodržiavať všetky povinnosti predpísané zákonom a platn;im právnym poriadkom SR
týkajúce sa BOZP, technických a iných noriem súvisiacich s výkonom hudobnej produkcie
ako aj spoužívanímelektrických atechnických zariadeni potrebných pre výkon hudobnej
produkcie,
- zabezpeěiť čistotu a poriadok po ukoněení výkonu hudobnej produkcie v priamej súvislosti
:

s touto činnosťou,

Or gartizátor sa zav'ázqe

-

;

poskYnúť vykonávateťovi za riadne, včasnéa úspešnévykonanie hudobnej produkcie

odmenu vo výške stanovenej v članku 4. tejto zmluvy,
vytvoriť podmienky a poskytnúť spolu súčinnosťpre riadne účinkovaniepodťa platných

technických, bezpečnostných predpisov a noriem, pokiať vykonávatel' najmenej 7
pracovných dní pred termínom vystúpenia požiada organizátora o vytvorenie osobitných
podmienok potrebných pre výkon dohodnutej hudobnej produkcie,

Podpisom tejto zmluvy vykonávatel' prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu
bude uhradená v dohodnutej výške v súlade s § 9 ods. l písm. g) zakona č.59512003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoťko sa jedná o príjem z príležitostnej
činnosti v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) citovaného zákona.
Orgarizátor v súlade s ustanoveniami § 1 Zakonníka práce nie je zamestnávateťom, p neplní
funkciu zamestnávateťa. Všetky daňové a odvodové povinnosti sú povinnosťou vykonávateťa,
ktoré vykonávatel' hradí sám.
Vykonávate]] móže odstúpiť od zmluvy len vo výnimočných a odóvodnených prípadoch (živelná
pohroma, havarijná udalosť, úradný zákaz, a podobne).

článok 4

Odmena vykonávatel'a
Vykonávateíovi za úspešnéuskutočnenie hudobnej produkcie podl'a tejto zmluvy patrí odmena
vo výške: 300 € (slovom: tristoeur).

Vyššie uvedená odmena je splatná do 10.06.2022 bezhotovostn:ím prevodom na čísloúčtu:
SK23 11l1 0000 00l5 3891 7018 označená vykonávateťom v čl. l tejto zmluvy,zapredpokladu
riadneho avčasnéhovýkonu hudobnej produkcie vdohodnutom rozsahu aza dohodnutých
podmienok.

Podkladom na úhradu odmeny je riadne, včasnéaúspešnéuskutočnenie hudobnej produkcie
a táto zmluva.

Dohodnutá odmena bola stanovená vo výške obvyklej a primeranej predmetu plnenia na základe
tejto zmluvy, pričom zafiňa všetky náklady súvisiace s výkonom hudobnej Produkcie
v dohodnutom rozsahu pre všetkých členov hudobného telesa, naklady súvisiace s PrePravou,
ozvučením,zapojením a ďalšími obslužnými činnosťami,ktoré vykonávateť potrebuje Pre riadne
a včasnéplnenie tejto zmluvy.

čHnox s

záverečnéustanovenie
ako
Vykonávate]] hudobnej produkcie vyhlasuje, že bol zo strany organizátora oboznámený
1
a2
ods.
dotknutá osoba s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných Údajov Podťa § 19
zák.ó. I812OI8 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podťa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady @Ú)20161679.

Neposkýnutím plnenia v dohodnutom čase a rozsahu sa zmluva od poČiatku ruŠÍ.Narok na
zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie je dotknutý,

pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné stranY sa

výslovne
dohodli, že pokiať niekto.é vzťahy za|oženétouto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú
touto zmluvou upravené, budú sa riadiť Obchodným zákonníkom a ostatnými vŠeobecne
záv'áznými právnymi predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvY sa budú snaŽiť rieŠiť
zmiemou cestou.
v 3 exemplároch, z ktorlfch organizátor obdrŽÍ 2 vYhotovenia
a vykonávateť 1 vyhotovenie.

Zmluva

je

vyhotoven

á

Dodatky k tejto zmluve musia bť u písomnej forme so súhlasom zmluvných strán a PodPÍsané
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvuo ktorá obsahuj e vážne a slobodné PrejavY ich vóle
prečítalia na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a stáva sa účinnounasledujúcim áno. po jej zverejnení na webovom sídle Obce Slovenská
IJupěa.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého znenia zmluvy. Povinnosť zmluvu zverejniť
vyplýva zust. § 5a zák.č.2IIl2000 Z.z. oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene
a-d^oitneni niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znenÍ.

V Slovenskej llupči dta26.05.2022

