Zmluva o umeleckom výkone č.: 311/2012
uzatvorená v zmysle ustanovení zákona číslo 383/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Sídlo: Žatevná č. 2, 844 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:

Jozef Kebis
Bydlisko: Ivanka pri Dunaji
RČ:
ČOP:
Tel. kontakt:
(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula zmluvy
1. „Podujatím“ sa rozumie 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.
2. „Výkonom“ sa rozumie 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.

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca (ďalej len „dodávateľ“) poskytnúť
objednávateľovi hudobné vystúpenie kapely „11 z Ivanky“ na podujatí Dúbravské hody
2012, (ďalej len „podujatie“) za podmienok stanovených touto zmluvou a záväzok
objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odmenu.

Článok II

Miesto a čas konania
Umelecký výkon – hudobné vystúpenie kapely „11 z Ivanky“ – sa uskutoční po Jadranskej
ulici (sprievod od hasičskej zbrojnice po kostol sv. Kuzma a Damiána) dňa 23.9.2012 v trvaní
minimálne 2 hodiny so začiatkom o 10:00 h.

Článok III
Cena za umelecký výkon
Objednávateľ sa zaväzuje za zrealizovanie umeleckého výkonu dodávateľovi vyplatiť
odmenu vo výške 300,- eur.
Článok IV
Finančné podmienky
Odmenu stanovenú v článku III tejto zmluvy objednávateľ vyplatí dodávateľovi po ukončení
podujatia v hotovosti v pokladni Miestneho úradu.

Článok V
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. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť dohodnutú odmenu dodávateľovi najneskôr do 15 dní od
ukončenia podujatia.
5. Ak dodávateľ nemôže podať výkon z objektívnych dôvodov (choroba, úraz úmrtie a pod.)
môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade žiadnej zo zmluvných strán nevzniká
nárok na náhradu škody ani dohodnutej odmeny.
6. Ak sa podujatie neuskutoční z dôvodov vyššej moci žiadnej zo zmluvných strán nevzniká
nárok na náhradu škody ani dohodnutej odmeny.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých jeden si ponecháva dodávateľ
a tri objednávateľ.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 23.9.2012.
3. Zmluvu je možné ukončiť po dohode oboch zmluvných strán.
4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené výlučne písomnou
formou a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho zmluvu
vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 23.9.2012

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

............................................................
Ing. Ján Sandtner – starosta

............................................................
Jozef Kebis

