
ZMLUVA
0 ZABEZPEČENÍ UMELECKÉH0 VYSTÚPENIA

č. ZS2019099/OKMŠ

Podl'a § 51 0bčianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov,
uzatvárajú zmluvné strany:

Mesto žarnovica
Sídlo                                : Mestský úrad, Námestie sNP č.33, 966 81 Žamovica, SR
IČO                                        :00321117
Bankové spojenie        : Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN                                : SK72 0200 0000 00001482 4422
Zastúpené                      : Kamilom Dankom, primátorom mesta  žamovica

(ďalej len „objednávateľ")

a

Daniel. Makovický
Narodený
Rodné číslo
Trvalé bydlisko             : Guothova l5. 83101  Bratislava
Občiansky preukaz
Bankovéspojenie        :
IBAN

(ďalej len „dodávateľ")

zmluvu o zabezpečení umeleckého výkonu (ďalej len „zmluva")

Článok 1
Predmet zmluvy

1.   Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie umeleckého vystúpenia, ktoré je uvedené v ods.
2, tohto článku tejto zmluvy, v čase a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.   Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje zabezpečit' pre objednávateľa umelecké
vystúpenie v tejto špecifikácií:
a)   Názov podujatia: JAMADAN AFRICAN DRUM SHOW
b)   Organizátor podujatia: Mesto Žamovica
c)   Miesto vytvorenia umeleckého výkonu: Mestský Športový areál (plochodrážny areál),

Bystrická ul., 966 81 Žarnovica
d)   Dátum a čas vystúpenia:  11.8.2019  od 14.45 do  15.05 hod. a od  15.40 do  16.00 hod.
e)   Druh umeleckého výkonu: vystúpenie naživo
f)   Dĺžka vystúpenia: 40 minút
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Článok  2
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje:

a)   zabezpečiť   umelecký   výkon   v dohodnutom   temíne,   požadovanej   kvalite
a v dohodnutitm rozsahu

b)   neuzavrieť po podpi'saní tejto zmluvy ďalšie záväzky, ktoré  by mohli  ohroziť
podanie umeleckého výkonu, ku ktorému zabezpečeniu sa zaviazal

c)   rešpektovať a dodržiavať organizačné pokyny
d)  zabezpečiť umelecký výkon na svoju vlastnú zodpovednosť
e)   povolit'  objednávatel'ovi,  resp.  objednávateľom    určenému    subjektu,  počas

umeleckého   výkonu  zhotoviť  obrazový   a zvukový  záznam  pre  archiváciu
a propagačné účely

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a)   zabezpečiť vyhovujúci priestor na realizáciu umeleckého výkonu
b)   zabezpečit' priestory na prezlečenie

Článok 3
Cena predmetu a odmena za umelecký výkon
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2.   Odmena    pre    dodávateľa   je    konečná,    vrátane    všetkých    nákladov    súvisiacích
s účinkovaním.

3.   Objednávateľ      sa     zaväzuje      odmenu      uhradiť      dodávateľovi      bezhotovostne,
atobankovýmprevodomnaúčetdodávatel'auvedenývzáhlavítejtozmluvy,atodo
7 pracovných dní od vystúpenia.

4.    Objednávatel' neuplatni' postup podľa §  43  ods.  3  pĺs.  h) zákona 595/2003  Z.z.  o dani
zprĺjmov   vznení   neskorších   noviel,   t.   j.   neuskutočni'   zrazenie   dane   zodmeny
za umelecký výkon,  ale  odmenu vyplati' v plnej  sume v zmysle  §  43  ods.  14 zákona
595/2003 Z.z.

5.   Dodávateľ berie  na vedomie,  že je  povinný  splniť  si  daňovú povinnosť,  ak mu táto
vznikne podl'a právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto zmluvy.    ĺ>

Článok  5
0dstúpenie od zmluvy

1.   Dodávatel'  má  právo  odstúpiť  od  zmluvy  anebudú  voči     nej  uplatňované  žiadne
sankcie pre  objektívne prĺčiny  ako  sú:  choroba,  úmrtie,  nehoda hospitalízácia,  úraz,
živelná  pohroma     apodobne.   Odstúpenie   od   zmluvy  musĺ   byť   objednávatel'ovi
doručené písomne.
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2.   Objednávateľ    má právo  odstúpit'  od  zmluvy  a nebudú  voči  nej  uplatňované  žiadne
sankcie   pre   objektívne   príčiny   ako   sú   živelná   pohroma,   epidémia   apodobne.
Odstúpenie od zmluvy musí byť dodávateľovi doručené písomne.

3.   Dôvody   odstúpenia  je   povinná   zmluvná   strana   oznámiť   druhej   zmluvnej   strane
vhodným spôsobom bezprostredne po tom, čo sa o nich dozvedela.

Článok  6
Všeobecné záverečné ustanovenia

1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2019.

2.   Zmluvné  strany  vyhlasujú,  Že  sú  spôsobilé  na uzavretie  tejto  zmluvy,  že ju uzavreli
na   základe   svojej    slobodnej    avážnej    vôle,   že   táto   zmluva   nebola   uzavretá
pod  nátlakom,  v tiesni  ani  za  inak  nevýhodných  podmienok.  Zmluvné  strany  ďalej
vyhlasujú,  Že  si  túto  zmluvu  riadne  prečĺtali,  že  porozumeli  jej  obsahu  a na  znak
súhlasu s ňou, ju vo vlastnom mene podpisujú.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné menit' len pĺsomnou formou, a to
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

4.   Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej  podpísania oprávnenými  zástupcami oboch
zmluvných strán, avšak účinnosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
na webovom sídle Mesta Žamovica.

5.   Práva  apovinnosti  zmluvných  strán  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  platnou
legislatívou Slovenskej republiky.

6.   Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch. Jeden rovnopis zmluvy dostane
dodávatel' a tri rovnopisy objednávateľ.

V Žamovici

•::-.---.Í`i;-ä.Ť.-:-

26,   07,   2019

Objednávateľ
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VBratislave         06,   08.   2019

Dodávateľ


