
ZMLUVA O VW,11F,JNO~vl!PREDSTAVENÍ TANEČNÉHO DIVADLA
uzavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a

právach súvisiacich s autorským právom (autorským zákonom)
ET:::,;~-.čr;é číslo: 20 18/075/ZVP024

t,";edzizmluvnými stranami:

Vykonávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tanečné divadlo If jú Szivek
Mostová 8,811 02 Bratislava
31796796
SK2021492660
Ing.arch. Ladislav Varsányi, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica, Bratislava
SK18 8180 0000 0070 0057 0849

Rozhodnutie Ministerstva kuirúry SR o vydaní zriaďovacej listiny Tanečnému divadlu Ifjú Szivek číslo MK-
1980/2017-110/3975 zo dňa 24.03.2017.
(ďalej len "vykonávatel"')

a

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:

Obec Jelka
Mierová 959/17,925 23 Jelka
Ing. Imre Farkas, starosta
00306011
202100669í

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VÚB banka, a.s.
S1<.630200 0000 0000 18829132

(ďalej ako "objednávatel"')

Článoki.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú 2 verejné predstavenia umeleckej činnosti - umeleckého výkonu - Tanečného divadla
Ifjú Szivek (ďalej len "predstavenie") a úplné zvukové a technické zabezpečenie vystúpenia v čase a na mieste
podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Prvé predtsavenie:
Miesto predstavenia: Jelka, Kultúrny dom



Dátum:
Presný čas predstavenia:
Názov predstavenia:

28.09.2018
10:00
Határon túli nemzeti tánc/Sedemdesiatsedem verbunkov

Druhé predstavenie:
Miesto predstavenia:
Dátum:
Presný čas predstavenia:
Názov predstavenia:

Jelka, Kultúrny dom
28.09.2018
18:30
Határon túli nemzeti tánc/Sedemdesiatsedem verbunkov

Óá!llokH.
?ov}ri.ľ[lOsti vykonávateľa

1. Vykonávateľ sa zaväzuje, že v súlace s podmienkami uvedenými v článku 1. tejto zmluvy najneskôr 2
hodiny pred určeným začiatkom credstavenia bude v počte a stave zodpovedajúcim predstaveniu na
mieste určenom v č.ánku L tejto zmluvy. Vykonávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť a vykonať
predstavenie s názvom a obsahom zodoovedajúcim článku 1. tejto zmluvy.

ÓánokIII.
?,Wi~TI0Sti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že k ::;L'?~~iuzáväzku vykonávateľa zabezpečí nasledovné podmienky:
a. 3 hodiny pred začiatko.r, predstavenia určeným v článku 1. tejto zmluvy pripraví javisko

zodpovedajúce nasledovným kritériám:
šírka javiska min::'!§.~neSrn (od pravej opony po ľavú oponu), dÍžka javiska minimálne
Srn (~ŕ nrednéhc "'<~",i";avi ska po zadnú oponu)__ J:. , �. ..... __ ~ \O.I ._'-",,_'- ~' ~.;(.!..}•...:. 0...1 ,

drev-r.ý povrch :?V:S:<:il,

zp:' ',c!:u jé';';S;~':::' je odstránené akékoľvek znečistenie alebo iná látka tuhého či
kV2.r,:::~·0.ého s~'..":~.,;~~st'!?,ktorá môže ohroziť zdravie alebo život osôb vystupujúcich v
mer.e ':yl<Or:i'.'2é,,;jť~,,
z }:.'<s1-cé'. sú ccs:::i:."::1é všetky predmety, napr. kvetináče, stojany, rekvizity iných

Z jav: Ú.s do Š~:::{,:~zabezpečený priamy prechod,
za c;::;::an.~iv t::'c~.'.~:::ageje zabezpečený voľný, bezbariérový prechod minimálnej šírky
l m 2..;,:;ť.ne~S~~':::.'~,?:druhú v celej šírke javiska a na oboch stranách v celej dÍžke
ja'/::;,;2 __Z3. opc "Ex:.ti v backstage nie sú uskladnené predmety, ktorými vzniká
riz..«: .ie:•.ôd r.:~.;'~=hy0e, Ktoré bránia pohybu, alebo ktoré sťažujú pohyb,
opc.:.. ' St' zb3.v,,:::,-,/š:;':kých ozdôb, nadpisov, atď

b. umytie povrc.i.: ~?:,';sL.L.: lc":in~::med začiatkom predstavenia minimálnym množstvom vody
a čistiacehc '.':':Js::!ei~~~,

C. minimálne ? š~ľ:e s ':::X::.2} 20 m2 s možnosťou priameho prechodu na javisko a to v dobe

najmenej 2 :,:..c.::'.y ~)ré:~.ď~"'L)l:_začiatkom a 75 minút po ukončení predstavenia,

d. 10 kusov S';O :·~;~eizDii;;:2.,/:::~".ý::;h v každej šatni (spolu minimálne 20 kusov),
e.
f.



g. zabezpečiť ssz;Jsčnos':' c~,s::;vystupujúcich v mene vykonávateľa a osôb konajúcich v mene
vykonávateľa ~ tiež icr. ~·::::..je~ckproti odcudzeniu v dobe od ich príchodu až do odchodu týchto
osôb,

h. možnosť pr::::':Jjs:ia do e.ezrrickej siete s 220 V,
1. dozor jedr.e :::;0:·] 2r.:;~<..~·~~sjobjednávatel'a počas celej doby prítomnosti vykonávateľa až

do jeho odc: =<.1:z rr:i~::;:9.: redstavenia,
J. možnost' pE.,·_(.::;v3.nia ,::':e :; osobné automobily a 1 autobusu pre 45 osôb bezprostredne pri

vchode kjs::::::.: resp. š:~:<?:rr::
k. všetky ma-::-::i _y - 2".::.. :)1:;ra2ové,obrazovo-zvukové záznamy, písané správy alebo iné

materiály s:. ';,:;~2e S ~~':-c::':-;;"enimvykonávateľa - zaslať vykonávatel'ovi k schváleniu ešte
pred icl: ~v.:-:·ei,:e:c::·:. s:,Jristupnením prípadne iným použitím na e-mail:
marketin gi(V,jfjuszivek.sk

2. Objednávateľ vy'i.z., .. ::, že ~:s.~:,.-_.,]e.·sdcými platnými príslušnými povoleniami vzťahujúcimi sa na
miesto, obsah a ~.:.:: ;::,:·ei:;::~.,.::-.:,-, súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
Objednávateľ zcd:.:.-::;:d. 22. ~~'::,ez?e:;e::'iie bezpečnosti a ochrany zdravia vykonávateľa v súlade s
príslušnými ustanove.i.sr-i z2.k::::.~.-~_:24/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorýc- ~ô_:(,)Ľ,:'-'

3. Objednávateľ sa ď<:~_ď Z~--l~2' __.' ~ ~:;ď~-sr-e2i~'propagáciu predstavenia vykonávatel'a v plnom rozsahu a
na vlastné náklady.

ČhinokIV.
?2:!;~0~n:J.épodmienky

1. Za vykonanie ::::r":;C:T.e:: r--.':.·' uvedeného v článku L tejto zmluvy objednávateľ uhradí
vykonávateľovi cer.,__'--.21 jete -~::~<oeznotovostným prevodom 2000 eur (slovom: dvetisíc eur). Za
odohraté predstavez:e vykor.ávate.' vystaví a predloží objednávateľovi faktúru. Objednávateľ
fakturovanú čiastke ::::9.::; :9.d b2--'.,(:", í~,,--;::;"evodomv lehote 15 dní.- .

2. V prípade r.euhracc.i.; :; .ny .: .=-- jj v)š:(é'; sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vykonávatel'ovi zmluvnú
pokutu vo výške C,-; jc, z cLbe:_ .~,..:,:y 22 každý deň omeškania.

Chím.okV.
?~:=~5-.~.~é ~:,::.r:::::ostizmluvnými stranami

3. V prípade porušerz .= ~li:::.c.s:,:-.::::;:,,)c:]-, v článku III. tejto zmluvy objednávatel'om alebo v prípade
oneskoreného plne:-_:,--t:.vde:)::. povinností objednávateľom vykonávatel' nie je povinný splniť
záväzky vyplývajúce ~:,;--é nehe =: zmluvy a je oprávnený voči objednávatel'ovi vyúčtovať sumu
uvedenú v článku :\i' eQ:; ) ~--:ď:-:: :-"':l',,!\'_

4. V prípade, ak vyk::::--:.:.'?::e:'ZE" .r.: '·'--."ďš\L!.ie presahujúce l hodinu oproti času stanovenému v bode l.
tejto zmluvy, oLje-c.:_i.!::.-:eY.;::-=_É:'/;.ený požadovať splnenie záväzku vykonávateľom bez nároku
vykonávateľa na \/:1: .:,:::,:;:~eS ,A--.O .vedenej v bode IV. ods. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ je však
povinný aj v tomt: ::::?de c:_·'.:-: vykonávateľovi cestovné náhrady. Objednávateľ sa za splnenia
týchto pcdmienok vt.cvt e 'e=L ~ ~,:"i'i9.na uplatnenie náhrady škody voči vykonávateľovi.

5. V prípade, ak sa ,/'1_::-- {:\'2:~e" X9 __',_ é;-;:e:--:dostaví na predstavenie v zmysle článku l. tejto zmluvy, má
objednávateľ práve ::: z:::1:.1V~:~ :.o;-c!::;~'c. požadovať od vykonávateľa z titulu náhrady škody 50 %
sumy uvedenej v bi .:-:.:r\/_)~"

6. Objednávateľ sa z<__ .:; '.::,:'.'

spôsobom uvedený:- . ':::::\1:'-.;-::':

-če':c zmluvy.
. "_c'):12vateľovi sumu uvedenú v článku IV. ods. l tejto zmluvy
S." :.:venÍ zmluvy bez ohľadu na zavinenie vykonávateľa, ak



a. Predstaver..e ',,: ;-,2. póoiu nachádzajúcom sa vo voľnom priestranstve nie je možné

včas zaháji,' z 83vod..:.:.'7::'::E.z::ivých poveternostných podmienok alebo podmienok počasia

prípadne v :~::3..cd~Gl i(:;_'~cci'ec:vidanej alebo neovplyvniteľnej udalosti.

b. Predstaver.:e :? r.ie je možné zahájiť ani po uplynutí 20 minút od času určeného v

článku L te
c. UvedenéS:: '.:~.=/',17.:':.' c, :5:::::-:kuV. ods. 4 tejto zmluvy predstavujú riziko na strane

objednáva.e "o. 2E~ ~l=!~-:C.- > ::,~~:,lienok obsiahnutých v uvedenej časti zmluvy zakladajú nárok

vykonávate ':,-:.~ L!-.··~,~5~.:·;S2'lY uvedenej v článku N. ods. l tejto zmluvy objednávateľom v

plnei vvške.

ithhwkVI.
C~~3~-{j'Penieod zmluvy

l. Objednávateľ je J:;'-§.JTé;ný od zmluvy písomným vyhlásením doručeným vykonávateľovi

najmenej 21 kalenc í.v.vc» dní ::::-e:,~r:~eným časom predstavenia vykonávateľa uvedeným v článku L

tejto zmluvy. V to.r.t ; ~J:--i.:)acie.;: ::.J~e;::f:ávateľ povinný uhradiť vykonávateľovi 10% sumy uvedenej v

článku IV. ods. 1 .~ zmluvy z :"-.c.: úhrady výdavkov vykonávateľa spojených s organizáciou
predstavenia. D-::JL;::.e ~.:; vynlásenia uskutoční objednávateľ prostredníctvom pošty a to
doporučenou zásie.r.:': ? :,re,.:::,';"· - vykonávateľovi.

2. Ak objednávateľ cT'~'.~-:.i'lj''::;-:Cf:?::el')vi odstúpenie od zmluvy písomne, pričom k doručeniu

písomného vyhláse.. :' -,/ :.:~=-:: ako 21 kalendárnych dní pred určeným časom predstavenia

."ic:::e nie kratšej ako 7 kalendárnych dní pred uvedeným termínom,

':CJ::á'/a~eľovi 50 % sumy uvedenej v článku N. ods. 1 tejto zmluvy,

v zmysle článku L !::'~21'::",:v; ~.
je objednávateľ ')0' -:..-~~j':....

Ak objednávateľ d:::.<' ,::{sorl'::~ ,':-.12s=;:lie o odstúpení od zmluvy vykonávateľovi 7 kalendárnych dní

pred termínom pre. :.·~''č~2. v:::,:··2'. /s~t:-~'2.určenom v článku I. tejto zmluvy alebo v kratšej dobe, je

objednávateľ ~:.~~~·~~~~Č_~_·:~.~:,;:~_\'~~te~~ovi100 % sumy uvedenej v článku IV. ods. 1 zmluvy .
Doručenie oisomr.é.i: .. 1".S;'-:~ ..:.<~·oč;ni objednávateľ prostredníctvom pošty a to doporučenou

3.

zásielkou adresovz.. ~,_,v\/ko:"'{ .. :<':><
, ",.-.';)i:' '.- 'C 2::,'-UVy aj bez udania dôvodu písomným vyhlásením doručenýmVykonávateľ je

objednávateľovi
tejto zmluvy. Ľ~o:',<::-:_~=- ~~S;~·?_._ , __

doporučenou zásie

voči objednáveteľc

Vykonávateľ môže

kratšej než 21 \?J e'

toho, aby mu 'IT:.

vystúpenia. Vy:-C0:.C

povinný predložiť s.

Ak vykonávate: cl:,'

21 kalendárnych i
boli splnené lJed"!':::·

.. :-'e: 2: ..;....ď.~L:ďfJ:: dní pred určeným časom predstavenia v zmysle článku L
')'~,,-:ásenia uskutoční vykonávateľ prostredníctvom pošty a to

4.

- '. z.::'~'es::"~, , ednávateľovi. V uvedenom prípade vykonávateľovi nevznikne

!.~:~.::yzL?.:,>,.i~')I~!Vajúci z tejto zmluvy.

, ':::.:'1::' ;: ': ., 'y :)!somným vyhlásením doručeným objednávateľovi v dobe

~~.,.::·Zeným časom vystúpenia v zmysle článku I. tejto zmluvy bez
,'f<'-;,é" '~:J T:,~:.rvy, výhradne z dôvodu choroby osoby účinkujúcej počas

•. r ,:/::c'enú skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a je.o:=:.,

,:si túto skutočnosť.

'is,:~:ie o odstúpení od zmluvy objednávateľovi v dobe kratšej než
:::.-;y,,; credstavenia v zmysle článku L tejto zmluvy bez toho, aby

5.

jeho oprávnené
článku IV. ods, l r.:
určiť iný termín ":."':,.
forme dodatku 'o. ':-::

.ve: c-.: .::,·,;,:c:1ádzajúcom odstavci, je povinný objednávateľovi nahradiť

= =v:: ~ď, o. : .. s.zšnými dokladmi a to najviac vo výške 50 % sumy uvedenej v

Z' '~.';'~': ~::Ddmienok sú zmluvné strany oprávnené po spoločnej dohode

:=:::.~~ľapredchádzajúcej vety musí byť uzatvorená písomne vo

. ''''. ::t:'9!nami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl;iiľlok VII.



O::__:~,:_:,-~,'.LDíi~hpráv vykonávateľa

l. Predmet zmluvy s"-.~~'3:..:,~,:c. :o_,'---=-é s článkom L zmluvy len na verejné predstavenie umeleckého

výkonu vykonávm:::.:.::,,/y~c:::,.''--~::;' ::::vyhradzuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.

618/2003 Z. z. o a_.~:':S~~OJ:l '.:: ? :='t2vach súvisiacich s autorským právom všetky ostatné práva

súvisiace s umelec.: ..:·::, 'i?':C: ~,. - :::':)ď~ - najmä právo na vyhotovenie obrazového, zvukového alebo

obrazovo-zvukové.te 2{,T:,?,::"L-:--' .: ::2. odvysielanie diela prostredníctvom verejnoprávnych alebo

súkromných te'ev.>: ':.', .:..:::::'c .~ ..: : <::::. staníc.
2. Objednávateľ je p: ':ď'" .::':J~""': <-:;~"::'::'losôb konajúcich v jeho mene a osôb zúčastňujúcich sa na

zabezpečovani a :..::::..~ '~,':;x<:'::,: S:;'·~:-,:9. vykonávateľa podieľať sa na ochrane práv vykonávateľa k

dielu, na ktoré s::,:{- =,-"L/::., ,,:\'z~'úlUje. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí podmienky

zabraňujúce mcžnc ; ~::'-,::YL' ď ,:-~ď.' vvkonávateľa k dielu (práv vykonávateľa k dielu, ktoré nie sú

predmetom tejto z:....~ ..:;": ' .:·-ti.<::':o:' oprávnený prerušiť predstavenie a to až do doby, kým

objednávateľ' nevy"-" ~::-~:_l;,,:ď':::.ďJ:é zabránia porušovaniu týchto práv vykonávateľa.

3. Obrazový, zvukov- "ďx; Ji:::~::-::/.'C-T!~.('Jvý záznam o predstavení vykonávateľa možno vytvoriť po
súhlase osoby ko::::.;' : - . " :'~.''3:..::;ľalen na neziskové účely, na verejnoprávne účely prípadne

na informačný ÚČ:" . "it:_< c: '.' '-, :,'.;s~::.ých relácií. Dížka takto vyhotoveného záznamu nesmie

presiahnuť 6 1,,;2'.(:': -~:'·:-:.',~e~,:: ,:i'ď.,,::'; »ráva jednotlivých umelcov vystupujúcich za vykonávateľa

:~ilrlokVIII.
~~§.7\:-~"e~If1éustanovenia

l. Zmluvné strany sú: .:";'. ':'.y:.:' :,_ c: :',:c::mácie obsiahnuté v zmluve ako aj ďalšie informácie získané

počas trvania zmr, '~::':: \/7:'2..:__ .. ~,:_,:,cj zmluvnej strane, o jeho majetkových, právnych a iných

pomeroch považuj; L~-".::-Te.:':r:,e:;:.':'::,J::':,s]-:c, tajomstva. Ani jedna zo zmluvných strán nie je bez súhlasu

druhej zmluvnej S':"~".' ,:,:.:-§\~,e::.· .~;., ;.:/edené informácie tretím osobám prípadne ich akýmkoľvek

spôsobom '01)::{s·:-,;,.'-:;.-,·-:' :;ď: :L--" -Ór :::)fipade porušenia záväzkov uvedených v tomto odseku

ktoroukoľvek zmli.
strane nahradiť ';/c. .: ..__:::~-::.~.'"

i:':__,. l:".:á strana porušujúca tieto záväzky povinná druhej zmluvnej
-; .;::.:-::-:.ajetkovú ujmu.

T',., __,.:::ých strán touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné

,.:" ~,~):S0VSlovenskej republiky.

,__ ., :::,dne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajúju slobodne,

:,.:--·.',':::y:lný::;hpodmienok, na dôkaz čoho ju podpisujú.

2, Na práva, POVi::'.l":':.=" .. : _.-:::. - ~ N" ~.

ustanovenia všeobe:

Zmluvne strany T:'"3.

4.

TV' • • .vazne, n le v ::es:-,: ., ',,',. c·o .- ':.''-

Táto zmluva "':2.(, •• : .. :.~, ):',:::~' ",~,::. podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
-" '="=.: _ ,; '~";-;",:crálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej

5.

nasledujúcim ::::'J :'.'.:
republiky,

Táto zmluva je vy; ::.,:,:i '
vykonávateľ jec'.e::, .. :o.

:,,:::.~soch, z ktorých budúci objednávateľ obdrží dva rovnopisy a

/
j

~)



V Bratislave, dňa _ V Jelke dňa 28.08.2018

FJÚIPi:lSZIVEK
~ TAlifE~Ht DIVADLO

Mostová 8, 81' 02 Bratislava

Ir'71'"
, t &"'..••-4 ~

............. , , .: ~.'~", ,

Ing.arch. Ladislav Vars[.--.~:
generálny riaditeľ


