Zmluva o umeleckom výkone
Objednávateľ:
Obec Rovinka
Adresa: Rovinka 350, 900 41 Rovinka
IČO: 00 305 057
DIČ: 2020362036
Zastúpený: JUDr. Milan Bombala – starosta obce
(ďalej ako „objednávateľ“)
A

Poskytovateľ:
Bernolákovské ochotnícke teátro
Zastúpené :
Adresa::

(ďalej ako „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa
umelecký výkon – divadelné predstavenie
2. Názov produkcie:
Miesto produkcie:
Dátum :
Čas:
Počet účinkujúcich:

„Pavilón B po čeklísky
Obec Rovinka – Kultúrny dom
11.3.2012
19,00 - 20.10 hod.
8

(ďalej ako „umelecký výkon“).
3. Predmetom zmluvy je záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za riadne
a včas poskytnutý umelecký výkon odmenu vo výške a spôsobom uvedeným
v ostatných ustanoveniach zmluvy.

Čl. II
Časový rozsah umeleckého výkonu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že umelecký výkon bude zo strany poskytovateľa
uskutočnený v čase od 19.00 hod. do 20.10 hod.
2. Poskytovateľ je povinný uskutočniť umelecký výkon počas časového rozsahu
uvedeného v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy .

Čl. III
Technické podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady technické
prostriedky na uskutočnenie umeleckého výkonu.
Čl. IV
Odmena a spôsob vyplatenia odmeny
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za riadne a včas uskutočnený umelecký
výkon poskytovateľa v prospech objednávateľa v celkovej výške 141,00 (slovom:
jednostoštyridsaťjeden euro)
2. Odmena je splatná po riadnom a včasnom poskytnutí umeleckého výkonu v zmysle
zmluvy zo strany poskytovateľa.
3. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi zmluvnú odmenu v plnej výške v hotovosti
do 7 dní od uskutočnenia umeleckého výkonu.

Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť poskytovateľovi vhodné podmienky vo forme
miesta uskutočnenia umeleckého výkonu, technické podmienky na umelecký výkon ,
vhodný priestor na umiestnenie technických pomôcok, - krytú sálu, resp. pokryté
priestranstvo tak, aby bolo chránené proti nepriaznivým vplyvom počasia, a pod.)
a súčasne zabezpečiť, že umelecký výkon zo strany poskytovateľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi objednávateľa, resp. zamestnancov objednávateľa a tretích
osôb, nakoľko v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
1. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť výkon v rozsahu a za podmienok stanovených
v tejto zmluve.
2. Poskytovateľ je povinný sa dostaviť na miesto uskutočnenia umeleckého výkonu
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol schopný uskutočniť zvukovú skúšku
a samotný umelecký výkon v časovom a technickom rozsahu v zmysle zmluvy.

3. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa meniť rozsah a spôsob uskutočnenia umeleckého výkonu v zmysle
zmluvy.
4. V prípade, ak sa na strane poskytovateľa vyskytnú závažné objektívne dôvody
(ochorenie, úraz, nehoda, úmrtie člena rodiny a pod.) ktoré by mu bránili
v uskutočnení umeleckého výkonu v zmysle zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne telefonicky informovať objednávateľa spoločne s bezodkladným
následným písomným potvrdením predmetných skutočností, najneskôr však 24
hodín pred termínom uskutočnenia umeleckého výkonu, v opačnom prípade
zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy s objednávateľom neuzavrie so
žiadnym iným objednávateľom zmluvu na uskutočnenie umeleckého výkonu
v rovnakom dátume a čase, ako vyplýva z tejto zmluvy, nakoľko v opačnom prípade
zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

Čl. VI
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak z dôvodov na strane poskytovateľa
dôjde k omeškaniu s uskutočnením umeleckého výkonu, je poskytovateľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 (slovom: tridsaťtri eur) za
každých 5 minút omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak z dôvodov na strane poskytovateľa
dôjde k omeškaniu s uskutočnením umeleckého výkonu o viac ako 30 minút, je
poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur
(slovom: päťdesiat euro). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ bezdôvodne odstúpi od
zmluvy bez pôsobenia vplyvov vyššej moci, je povinný zaplatiť poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 166 € (slovom: Jednostošesťdesiatšesť euro)
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ bezdôvodne odstúpi od
zmluvy bez pôsobenia vplyvov vyššej moci, je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 166 € (slovom: Jednostošesťdesiatšesť euro.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak z dôvodu vyššej moci (katastrofy,
živelné pohromy, vojnové stavy a pod.):
a) objednávateľ odstúpi od zmluvy do 24 hodín pred uskutočnením umeleckého
výkonu, nevznikne žiadnej zo zmluvných strán nárok na náhradu takto
vzniknutých nákladov alebo škôd;
b) objednávateľ odstúpi od zmluvy po príchode poskytovateľa na miesto
uskutočnenia umeleckého výkonu, uhradí poskytovateľovi iba skutočne
vynaložené cestovné náklady.

Čl. VII
Ukončenie zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že pred uskutočnením umeleckého výkonu môže byť zmluva
ukončená nasledovnými spôsobmi:
a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade pôsobenia vyššej moci (živelné
pohromy, katastrofy, vojnové stavy, choroby, úrazy a pod.)
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky okamihom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane. Pre doručovanie je možné použiť prostriedky poštovej
služby, resp. osobné doručenie. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za
doručené aj okamihom odmietnutia jeho prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
určené, resp. 3. deň po prvom uložení zásielky na pošte ako neprevzatej.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy je možné uskutočniť iba vo forme písomných
dodatkov riadne podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch identických exemplároch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, túto
neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa
oboznámili a tomuto porozumeli, na znak čoho pripojili svoje vlastnoručné podpisy.
V Rovinke, dňa 9. 3. 2012
Obec Rovinka:

BOT

............................................
JUDr. Milan Bombala
starosta obce Rovinka

..................................................

