ZMLUVA O HUDOBI\EJ PRODUKCII

(ďalej len ,,zmluva")
predpisov
uzatvorená podl,a § 51 občianskóho zákonníka v znení neskorších

článolr 1

Zmluvné strany

ORGANIZÁTOR:

Obec Slovenská ťupča
so sídlom Nám. SNP ě.13,97613 Slovenská lJupěa
tČo: oo 313823
zast. starostom obce Mgr. Rolandom Lamperom
Č.ri.: sroz 5600 trůO[t 0012 0162 5001
ďalej len,,organ,,zátor"

VYKONÁVATEL, HUDOBNEJ PRODUKCIE

:

Lukáš kekelák

bytom: Lichardov a I97 t2|, 97 6 13 Slovenská Iiupča
e-mail : lukas.keke |ak@gmail. com

oP

ďalej len,,vykonávateť'o

člállok 2

Predmet, rozsah a tlobrr plnenia zmluvy
predmetom tejto zmluvy je moderovanie a sprel,áclzanie hovoreným slovom na
Turíčneho jarmoku" pri MKS Slovenská liupča,

akcii

Deň výkonu hudobnej produkcie : 28.05 -2022

čas výkonu hudobnej produkcie
Miesto vystúpenia

:

: oc1 11 :C0

h

cl. J

l

l9:00 hod. (v trvaní 8 hodín)

park pri Mi.S Slovenská Ijupča
Námestie SNP 2

Druh (žáner) hudobnej produkcie: uvádzanie

r 1,omentovanie programu

,,2O,roČník

článok 3

Práva a povinno,sti zmluvných strán
Vykonávateť sa zaviizuj e zabezpeéiťa vykonať :
včasnýprichodnaúčinkovanie,
uskutočniťprodukciu programu na dolrodrrutej umeleckej urovni a v dohodnutom rozsahu,
uhradiť organízátorovi všetky preukázarré výdavky vynaloženéna prípravu podujatia v
pdpade, že sa jeho zavinením dohodnuté vystupenie neuskutočnilo,
iachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa vykonávateť pri plnení
hudobnej produkcii dozvie, pričom táto povinnosť platí aj po skoněení platnosti tejto
zmluvy,
dodržiavať ,všetky povinnosti predpísané zákonom a plaúrým právnym poriadkom SR
týkajúce sa BOZP, Lechnických a iných noriem súvisiacich s výkonom hudobnej produkcie
uko uj spoužívanímelektrických ateclurických zariadení potrebných pre výkon hudobnej
produkcie,
zabezpečiťčistotu a poriadok po ukclněení qýkonu hudobnej produkcie v priamej súvislosti
s touto ěinnosťou,

_
-

_
-

Organizátor sa zavřizuje :
poskytnúťvykonávateťovi za riadne, včasnéa úspešnévykonanie hudobnej produkcie
odmenu vo výške stanovenej v člank{r 4. tejto zmluvy,
vytvoriť podmienky a poskytnúť spolu sůěinnosť pre riadne účinkovaniepodťa platných
technickýih, bezpečnóstných predpisov a noriem, pokial' vykonávatel' najmenej 7
pracovných dní pied termínom vystúpenia požiada organizátora o vytvorenie osobitn:ých
podmienok potrebných pre výkon dohodnutej hudobnej produkcie,

_

_

podpisom tejto zmluvy vykonávatel' prehlasuje, ž9 si je vedomý skutoČnosti, Že odmena mu
o dani
bude uhrad"ňá u dohoánutej výške 'ro ,úlud" s § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z.z.
jedná
z
o Príjem PdleŽitostnej
z príjmov v znení neskoršic}r zmien a doplrůov, nakoťko sa
zákona,
písm.
citovaného
a)
činnosti v zmysle § 8 ods. 1
organizátor v sriláde s ustanoveniami § 1 Zakonníka práce nie je zamestnávateťom,,a nePlní
funkciu zamestnávatel'a. Všetky daňové a orl,rorlové povinnosti sú povinnosťou vYkoňávateť4
ktoré vykonávateť hradí sám.
(Živelná
Vykonávatel'móže odstupiť od zmluvy len vo výnimočných a odóvodnených pfipadoch
póhrorrru, havarijná udalosť, uradný zžlr.az, a podobne),

ČHnok 4

Odmena vykonávatel'a
zmluvY Patrí odmena
Vykonávateťovi za úspešnéuskutočnenie hudobnej produkcie podťa tejto
vo výške: 250 € (slovom: dvestopáťdesiateur),

na ČÍsloÚČtu:
Vyššie uvedená odmena je sptatná do 10.06.2022 bezhotovostn;im prevodom
za predpokl{y
SK53 0900 0000 0050 46761609 označená vykonávateloom v Č1. 1 tejto zmluvy,
aza dohodnutých
riadneho avčasnéhovýkonu hudobnej p.obuk.i" vdohodnutom rozsahu
podmienok.

podkladom na úhradu odmeny je riadne, včasnéaúspešnéuskutoČnenie hudobnej Produkcie
aáto zmluva.

primeranej predmetu plnenia nazák|ade
Dohodnutá odmena bola stanovená vo výške obvyklej a
nakladý s,i.,isiace sloýkono- hupobnej produkcie

tejto zmluvy, pričom zahíňa všetky
náklady súvisiace s PrePravou,
v dohodnuto* ,o"ruhu pre všetkých 8lenov hudobného telesa,

vykonávateť potrebuje pre riadne
ozvučením,zapojením u basirni obslužnými činnosťami,ktoré
a včasnéplnenie tejto zmluvy.
Čtánok 5

závereéné ustanovenie

organizátora oboznámený ako
Vykonávateť hudobnej produkcie vyhlasuje, že b<_rl zo strany
údajov podťa § 19 ods, 1 a 2
dotknutá osoba s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných
adoplnení niektor,ých zákonov
zék.ó. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov aonnene
rady (Eú) 20161679,
a podťa č1. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a

od počiatku ruší,Nárok na
Neposkytnutím plnenia v dohodnutom óase a rozsairu sa zmluva
zmiuvnú pokutu a náhradu škody tým nie je dotknutý,

pre zmluvné strany sú roáodné ustanovenirr

clohodn.}té v tejto zmluve-

Znrluvné stranY sa

s ňou súvisiace nie sú výslovne
dohodli, že pokiať niektoré vďahy založenétoutozmluvou alebo
a ostatnými všeobecne
touto zmluvou upravené, budú sa riadiť obchodným zákonníkom
záv áznýmí právnymi predpismi SR.

sa budú snažiťriešiť
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vvplývajúce z tejto zmluvy
zmiernou cestou.

zmluva
a

je

vyhotovená v

vykonávatel'

1

3

exemplaroch, z ktorých organizátor obdrží2 vyhotovenia

vyhotovenie.

zmluvných strrán a podpísané
Dodatky k tejto zmluve musia bť , písomnej forme so súhlasom
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strátr,
slobodné PrejavY ich vÓle
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu, ktorá obsahuje váŽne a
prečítalianaznaksúhlasu s jej obsahom jupodpísali,
obidvoch zmluvných
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
Obce Slovenská
sídle
webovom
strán a stáva sa úěinnou nasledujúcim ái"* po.iej z;lerejnení na

IJUPča.

.

Ď _,__1_____ zverejnit
zmluvu __,^_^:_:+,
Zmlwné strany súhlasia so zverejnením celého znenia zmluvy. Povinnosť
aoznene
vyplýva zust. § 5a zak.é.2ltlŽooo Z.z. oslobodnom prísfupe kinformáciám
zneni,
platnom
v
a doprr"ni niektórých zákonov (zakon o slobode informácií)

V Slovenskej liupěi dřn26.05.2022

Organizátor
Obec Slovenská lJupča
v zast. Mgr. Roland Lamper, starosta

Vykonávateť
Lukáš Kekelák

