ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO :
DIČ:

Obec Gerlachov
Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
00326151
2021212666

v zastúpení
Mgr. Ján Hroboň, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Účinkujúci:
Adresa:
R. č.:

Tibor Pokorný
Uralská 3536/26, 058 01 Poprad

(ďalej len „účinkujúci“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok účinkujúceho poskytnúť objednávateľovi umelecké výkony
na podujatí: II. Obecný ples obce Gerlachov, dňa 25. februára 2017 v hoteli Hubert, Gerlachov
(ďalej len „podujatie“) za podmienok stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa
zaplatiť účinkujúcemu dohodnutú odmenu.
2. Názov podujatia: Obecný ples obce Gerlachov
Miesto konania podujatia: Hotel Hubert Vital Resort****
Termín konania podujatia: 25.02.2017
Čas realizácie vystúpenia : 23.00 hod.
Rozsah a špecifikácia výkonu : 2 x 45 min. hudobné vystúpenie

Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Za zrealizovanie umeleckého vystúpenia podľa čl. 1. ods. 2 tejto zmluvy obdrží účinkujúci
odmenu, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 250,00 € (slovom dvestopäťdesiat eur).

2. Odmena v zmysle čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy bude účinkujúcemu uhradená v hotovosti na základe
tejto zmluvy a príjmového dokladu bezodkladne po ukončení hudobného vystúpenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená výška odmeny je konečná a zahŕňa všetky náklady
účinkujúceho súvisiace s vystúpením.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Účinkujúci je povinný zrealizovať umelecké vystúpenie v rozsahu dohodnutom v čl. 1 ods. 2 tejto
zmluvy v dohodnutom termíne, s náležitou starostlivosťou, svedomito a kvalitne.
2. Účinkujúci sa zaväzuje podať výkon podľa tejto zmluvy osobne.
3. Účinkujúci je povinný dodržiavať príslušné štátne normy pre technické zariadenia a z toho
vyplývajúce predpisy BOZP a PO.
4. Objednávateľ si splní oznamovaciu povinnosť v zmysle § 168 zákona č. 185/2015 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov. Účinkujúci sa zaväzuje priložiť k tejto zmluve zoznam skladieb počas umeleckého
výkonu: názov skladby, autor textu, autor hudby (pre potreby SOZA).
5. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto zmluvou a v
súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok nesplnila, povinná
preukázateľnú škodu nahradiť.

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostane
objednávateľ a účinkujúci po jednom exemplári.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej
zverejnenia.
3. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto dohode možno urobiť len formou očíslovaných písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami
4. Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza daňový doklad.

5. Táto zmluva bola uzatvorená za slobodnej a zrozumiteľne prejavenej vôle oboch zmluvných
strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V Gerlachove, dňa 22.02.2017

__________v.r.____________
Mgr. Ján Hroboň
starosta obec Gerlachov
objednávateľ

__________v.r.___________
účinkujúci

