
ZMLUVA

Organizovanie a.zabezpečenie podujatia, vystÚpenia výkonného umelca - skupiny
GLADIATOR

Objednávatel':
Obchodné meno:
srdlo:
IČO:
IČDPH:
IBAN:
SWIFT:
V zastúpení:

Obec Jelka
Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka
003.06011
2021006691

Ing. Gabrielom Kišom, starostom obce

(ďalej len .,Objednávatel''')

Obstarávateľ/organizátor:
Obchodné meno: Občianske združenie Zelený krik
Sídlo: Alekšince524, 951 22 okr. Nitra
ICO: 50629557
IBAN: SK7811110000001413664002

v zastúpení: Dušan Hladký

(ďale] len "Obstarávatel'/organizátorU
)

a ďalej spolu "Objednávatel'" a "Obstarávateľ lorganizátol''' len ako "Zmluvné strany".

Zmluvné strany, .sa V súlade $ustanovenlélmi § 269 ods,. 2 zákona Čísfo513l1991Zb.
(ObChodný zákonník) v zneni neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.BiS/200S.2. z.

<Autorský zákon) v znení neskorších predpisov élvnadväznostina.zákon č.9B/1991 Zb;
(Zákon o verejných kultúrnych podujatiach) dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len

"Zmluva").
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Článok l.
Predmet Zmluvy

111 Obstarávateľ I organizátor sa zaväzuje zabezpečiť kultúrne podujatie, vystúpenie výkonného
umelca ....skupiny Gladiator (ďalej len "výkonný umelec") na akcii:

OBECNYDEŇ - JELKA

JELKA námestie obce

8.6 2019 SOBOTA

20:30 - 21:30

60 min.

Názov:

Miesto:

Dátum:

Čas:

Oížka:
Zvuková skúška:

Kontakt/mobil na zvukáre :
(ďalej len "Vystúpenie")

od 20:00 do 21:30

Vystúpenie sa uskutoční v súlade.so všetkými podmienkami, uvedenými ďalej vtejto Zmluve.

/21 Objednávateľ sa .zaväzuje vytvoriť podmienky na vystúpenie výkonného umelca a uhradiť
Obstarávateľovi I organizátorovi dohodnutú odplatu.

Článok ll.
Povinnosti Objednávateľa

li/ Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečit' technickú obsluhu, technické podmienky a
bezpečnostné opatrenia pre vystúpenie výkonného umelca, podľa technických požiadaviek
predložených obstarávateľom I organizátorom,

/2/ Objednávate] sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na priebeh zvukovej skúšky
výkonného umelca. vdohodnutorn čase, podľa dohody sobstarévateľórn I organizátorom .

. /3/ Objednávateľ sa zaväzuje splniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú v súvislosti
s usporiadaním vystúpenia výkonného umelca zo zákona Č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov aZClzákona Č. 618/2003 Z. z. cl
autorskom práve a právach súvisiacich s ochranou autorského právavýkonl1ého umelca
(autorský zákon).

141 Objednávateľ sa zaväzuje naplniť všetky technické,zvukové,cateringové a ubytovacie
požiadavky Obstarávateľa l organizátora, ktoré Obstarávateľ I organizátor predloži[

a) zabezpečiť technické požiadavky: GLADIATOR STAGE PLOT
b) zabezpečiť osvetleníe.pódia zodpovedajúce hudobnému vystúpeniu
e} zabezpečiť 2 ľudí na postavenie a po skončení koncertu na odloženie aparatúry
d) zabezpečiť fYZickÚochranu členov hudobne] skupiny na mieste konania koncertu od prichodu

až do ich odchodu
e) zabezpečiť jednu uzamykateTnúšatňu s vodou
f) zabezpečiť ubytovanie hotelového typu l z.XX'fY do XXYY J 4 x9vojposterová izba a 1 x

jednopostefová izba do 20 km od miesta kenaAio akole
g) zabezpečiť f3arko'JOAiea ochranu automobilov skupiny 'l miesteubytavania
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h) zabezpečiť 10flíaš nesladenej perlivejminerálneJvodY,2lllre pomarančového džúsu,.4litfe
Kofola.10.x 0,5 liter! pivo Plzeň,1litrov(ltermoskusteplým čajom, 3 celé citróny, 2 x litrovú
termesku kávy, mlieko do kávy, 1 "fľaša bieleho vína! Rulandské šedé, 0,71 Finland vodka
zabezpečiť studenú misu pré 9 osôb

i) Vpr[pade požíadavky autoraf dodávatel'azabézpečíť a doručiť 10 vorných vstupov! rodina,
partneri" I

j) zabezpeČiť parkovanie automobilov skupiny v minimálnej vzdialenosti od miesta vystúpenía a ich
ochranu

k) zabezpečiť prítomnosť zástupcu objednávateľa pred koncertom

ČláfiOk.lII.
Povinnosti Obstarávateľalorganizátora

11fObstarávatel' 1 organizátor je povinný .zabezpečit', aby sa výkonný umelec dostaví! na
rni~sto vystúpenia včas, Zvuková sk(Jska bude vykonaná za účastí výkonného umelca
vdohodnutý čas pred vystúpením.

121Obstarávateľ r organIzátor nesie plnúzodpQyednosfza riadnu umelecku úroveň vystúpenia
výkonného umelca, zodpovedajúcu jej vysokému štandardu,

ClánoklV.
Odplata

Itl Zmluvné strany sa dohodli na odplate Obstarávateľa r organizátora za zabezpečenie
vystúpenia Výkonného umelca podľa predmetu Zmluvy v celkovej výške 4.000,- EURO
(slovomštyritisic>EURO).

121 Odplatu podľa hodu 1,. tohtočIanku uhradí Objednávateľ bezhotovostným prevodom na
účet Obstarávateľa 1 organizátora na základe vystavenej faktúry v dobe splatnosti vystavenej
faktúry podľa dohody takto:

-1. Zálohová faktúra na sumu 1.000,- Euro na základedodanej zálohovej faktúry
so splatnosťou do. 30.3201 ~

- 2. Zálohováfaktúra na sumu 3.000,· Euro na lákladedodanejlálohovej faktúry
so splatnosťou do 30..52019

• Zúčto\iaciafaktúra na sumu 0,- Euro na základedoda.nej zúčtovacej faktúry
so splatnosťou 8.6 2019

131 V prlpade, ak nebude prípočttaná celková odplata podľa bodu 2. tobto članku na účet
Obstarávatefa I organizátora najneskôr vdeli. konania vystúpenia výkonného umelca podľa
tejto Zmluvy, Obstarávatef 1 organizátor má pravo odmietnufzabezpečiťvystúpeníevýkonného
ume-:lcaamá právo na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške zálohypodľa·hodu 2. tohto článku.

Článok V.
Iné práva a povinnosti

111 V prípade, ak bude vystúpenie výkonného umelca neuskutočniteľné z dôvodu prírodne]
kata.strofy,neovplyvniteľnej ľudskou silou, osobných problémov výkonného umelca, (ochorenie,
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vážne rodinné dôvody), zaväzujú sa Zmluvné strany navzájom si takúto skutočnosť oznámiť,
čím sa zmluva bez akýchkoľvek vzájomných nárokov ruší od počiatku.

/2/ Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, ak Objednávateľ zruší túto. Zmluvu a teda aj
uskutočnenie vystúpenia výkonného umelca z akéhokoľvek dôvodu s výnimkou bodu 1. tohto
článku,alebo bez uvedenia.dôvodu, máObstarávatel' / organizátor nárok na zmluvnú pokutu vo
výške zálohy podľa Článku V. bodu 2 tejto Zmluvy.

/31 Objednávateľ zabezpečí ochranu výkonného umelca, spolupracovníkov Obstarávateľa 1
or9.anízátoraa ich majetku prostredníctvom Mestskej. pcllcie, profesionálnej bezpečnostnej
služby, . alebo osobami určenými Objednávateľom, ktoré budú zreteľne označené
a proteslonálne zdatné vykonávať takúto ochranu. Obstarávateľ 1 organizátor Je oprávnený
popri týchto bezpečnostných opatreníach .chrániť svoj majetok a bezpečnosť výkonného
umelca, členov skupiny výkonného umelca, osobami .preŕeslonálne zdatnými, ktorých si sám
na vlastné náklady zabezpečí a ktorých usmernenia majú prioritu pred rozhodnutiami osôb,
zabezpečených Objednávateľom.

14/ Objednávateľ zabezpečí, aby na miesto. konania koncertu nemohli byť návštevníkmi
donesenézbrane a predmety, ktorými by mohra byť vážnym· spôsobom ohrozená bezpečnosť
výkonného umelca, členov skupiny výkonného umelca.

15/ .V prípade, ak nebudú splnené podmienky podľa bodu 3.a 4. tohto. článku,
Obstarávatel'/organizátor má právo odmietnuť zrealizovať·vystúpenie výkonného umelca, ktorý
bude prítomný na podujati. Pre tento prípad má Obstarávateľ I organizátor nárok na celú
odplatu podľa Článku V. tejto Zmluvy.

161 Ak z dôvodu nedostatočného zabezpečenia technických požiadaviek na strane
Objednávateľa, ktoré sú prílohou k tejto zmluve, nebude možné zrealizovať vystúpenie
výkonnéhOume.lcaprítomného na mieste podujatia ajnapriektomu, že technické podmienky zo
strany výkonného umelca budú zabezpečené a riadne pripravené, Obstarávateľ! organizátor
mánárok na celú odplatu podľa Článku V. tejto Zmluvy,

nl Zmluvné strany dohodli, že za zaplatenie zmluvnej pokuty sa bude považovať už zaplatená
záloha, prfpadnezálohy podľa Článku V.tejto Zmluvy Obstarávateíovi 1 organizátorovi,ktorÚ
Obstarávatel'!organizátor, pri vzniku skutočností v zmysle bodu 4. Článku V. a bodu 2. tohto
článku nevyplatí spať Objednávateľovi. Nevrátenímzálohy, prípadne záloh Objednávateľovi sa
bude považovať závazok Objednávateľa týkajúcisa úhrady zmluvnej pokuty za vysporiadaný,

IB/Zmluvnými pokutami podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu pl'ÍpadneJškody.

Článok VI.
Záverečné .ustanoven ia

11/Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

121 Kontaktné osoby:
N.aúčely výkonu tejto Zmluvy stanovuje Objednávateľ kontaktnú osobu:
Meno a priezvisko: Beáta Mészárosová
Tel. kontakt: 0904 111·959
E·mai!: kulturajelka@gmail.jelka

Na účely výkonu tejto Zmluvy stanovuje Obstarávateľ I organizátor kontaktn ú osobu:
Meno a priezvisko: Dušan Hladký
TeL kontakt: +421 903795352
4
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E-mail: manager@gladiatoLsk

131 Zmeny tejto Zmluvy budú. uskutočňované. výlučne formou očlslovených písomných
dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

14/ Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických vyhotoveniach, každá zo Zmluvných strán
obdržfjedno z nich.

IS/Zmluvné strany prehlasuju, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, me le
podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručným, podpismi.

Objednávateľ: Obstarávateľ/organizátor:

/Občianske združenie Zeleny krílt
AfekŠinCelí

951 22 Alek ,)
/ČO, 5062 U~•., ~•••••••• ,..."~""~~*"~ ,,~~,~~Z ... kK .~~ ••••••

Dušan Hladký
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