Zmluva o umeleckom výkone
č.155/2012

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná č. 2, 841 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava-Dúbravka
Číslo účtu: 10128032/0200
IČO: 603 406
DIČ: 2020919120
IČ DPH : nie je platcom
Právna forma: zriadená zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

(ďalej len: objednávateľ“)
a
Dodávateľ:

Bc. Monika Betinská

Tel. kontakt: 0911/162162
(ďalej len „ dodávateľ“)

Čl. I
Vymedzenie pojmov
Podujatie - verejne prístupné zhromaždenie občanov uskutočnené v súlade s platnými
právnymi predpismi, pričom účelom podujatia je oboznamovanie neurčitej skupiny osôb
s programom osoby určenej objednávateľom a jej propagácia
Výkon - výkon podaný výkonným umelcom najmä výkon herecký, spevácky, hudobný,
tanečný, výkon pri moderovaní podujatia príp. aj výkon podľa vyššie uvedeného pri jeho
súčasnom zaznamenávaní pre účely iného diela

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa, poskytnúť objednávateľovi vystúpenie vo
forme wokshop tréner na podujatí „Dúbravka v pohybe“, pri príležitosti Svetového
športového vyzývacieho dňa tanca (ďalej len „podujatie“) za podmienok stanovených touto
zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odmenu.

Čl. III
Miesto a čas konania
Podujatie sa uskutoční pred Domom kultúry Bratislava-Dúbravka dňa 30.05.2012 v trvaní 3
hodín so začiatkom podujatia o 17.00 hod.

Čl. IV
Cena za umelecký výkon
Objednávateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť
odmenu vo výške 50,- EUR ( slovom: päťdesiat eur).

Čl. V
Finančné podmienky
Odmenu stanovenú v čl. IV tejto zmluvy objednávateľ vyplatí dodávateľovi po ukončení
podujatia na číslo účtu uvedené v záhlaví a to do 15 dní odo dňa ukončenia podujatia.

Čl. IV
Práva a povinnosti
1. Dodávateľ sa zaväzuje podať výkon podľa tejto zmluvy osobne, s náležitou starostlivosťou,
dodržiavať termínový plán stanovený objednávateľom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať v rámci daných možností opatrenia na zabezpečenie
vhodného prostredia a účelného využitia času dodávateľa, ako aj zabezpečiť možnosť
kvalitného podania výkonu dodávateľa po technickej stránke.
3. Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať dodávateľa o akejkoľvek zmene v umeleckom
programe, termínoch a prípadných prekážkach, ktoré by mohli mať vplyv na podanie
umeleckého výkonu, prípadne jeho priebeh.
4. Ak dodávateľ nemôže podať výkon z objektívnych dôvodov (napr. zdravotné problémy
a pod.), môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade žiadnej zo zmluvných strán
nevzniká nárok na náhradu škody ani dohodnutej odmeny.
5. Ak sa podujatie neuskutoční z dôvodov vyššej moci žiadnej zo zmluvných strán nevzniká
nárok na náhradu škody ani dohodnutej odmeny.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , po dve pre každú zmluvnú stranu.
2. Zmluva sa uzatvára na deň 30.05.2012 v čase od 17,00 hod. do 20,00 hod.
3. Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené výlučne písomnou
formou a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom znení.
6. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len “register“). Register je
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Mestská časť BratislavaDúbravka v elektronickej podobe (www.dubravka.sk).
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 30. mája 2012

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

............................................................
Ing. Ján Sandtner

............................................................
Bc. Monika Betinská

