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Z M L U V A o zabezpečení umeleckého vystúpenia

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka .vznení
neskorších právnych predpisova zákona č. 618/2003 z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (Autorský zákon) v jeho platnom znení (ďalej len ,;zmluva'')

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Obchodné meno
Sídlo spoločnosti
V zastúpení podpisuje
IČO
mč
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN

(ďalej len "agentúra")
na strane jednej

a

2. Obchodné meno
Sídlo
V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

(ďalej len "objednávatel"')
na strane druhej

: HEDDY KEDDY,s.r.o.
: Na Záhumní 290/44,Fintice,08216
: Ľuboš Romčo - konateľ
: 47489260
: 2023942866
: SK2023942866
: TATRA BANKA,swift kód banky:TATR
: SK9711 000000002925905206

Mestské Im/mme stredisko
~Michalovce

Došlo:

O 9 -01- 2017
Č(slo záznamu: Č~~~;I;;:.1 fPr11ohy: -

('VDV Vybavuje:

: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MICHALOVCE
: Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
: PhDr. Tomková Milada, riaditeľka MsKS
: 00186660
: 2020747894
: Prima banka Slovensko
: SK6056000000004231372002

Čl. 1.
Predmet zmluvy

1.1. Na základe tejto zmluvy sa AGENTÚRA zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa umelecké
vystúpenie výkonného umelcov (koncertné vystúpenie "Ander Z Košíc") a to podľa nižšie uvedených
ustanovení tejto zmluvy:

Predstavenie / umelci
Druh umeleckého výkonu
Rozsah umeleckého výkonu
Miesto vytvorenia výkonu
Dátum a čas začiatku príprav
Dátum a čas vystúpenia

: ANDER Z Košíc - GALAKONCERT
: koncert
: jeden vstup, cca 90 min.
: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MICHALOVCE
: 23.2.2017 od 16:30 do 18:00 hod. (90 min.)
: 23.2.2017 od 18:30 do 20:00 hod. (90 min.)

""
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Čl. 2.
Odmena a platobné podmienky

2.1. Finančné podmienky sú dohodnuté nasledovné:
a) Odmenou pre AGENTÚRU za vystúpenie je tržba z predaných vstupeniek, ktorá sa delí

pomerom: 85 % z celkovej tržby AGENTÚRA a 15 % pre MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO MICHALOVCE

b) Cena vstupenky je stanovená na 10€.
c) Predpredaj lístkov zabezpečí MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MICHALOVCE a v mieste

konania akcie v deň konania akcie. .
d) MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MICHALOVCE umožní AGENTÚRE v prípade záujmu

priebežnú kontrolu predaných lístkov, ako aj umožní zástupcovi AGENTÚRY kontrolu
platnosti vstupeniek jednotlivých návštevníkov pri vstupe pred začatím koncertu.

2.2. Právo fakturovať cenu plnenia vzniká AGENTÚRE po vytvorení umeleckého výkonu v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 7 (slovom: sedem) dní po skončení produkcie a to
bezhotovostne, t.j. bankovým prevodom na účet AGENTÚRY na základe zaslanej faktúry - daňového
dokladu. Faktúra musí splňať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu. V prípade, že faktúra
nebude splňať náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, je objednávatel'
oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti AGENTÚRE na prepracovanie resp. doplnenie. Opravenú
faktúru dodá AGENTÚRA do 7 dní od obdržania pôvodnej, ktorá nesplňa náležitosti. V prípade
omeškania so zaplatením faktúry zo strany objednávateľa, má AGENTÚRA nárok požadovať úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

2.3. V dohodnutej odmene uvedenej v bode 2.1. sú zahrnuté všetky odmeny a náklady nevyhnutné na
plnenie predmetu tejto zmluvy, a to najmä:

a) odmena za vytvorenie umeleckého výkonu
b) cestovné náklady.
c) ostatné náklady podľa čl. 3 tejto zmluvy.
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2.4. f\GENTÚRA je platcom DPH.

Čl. 3.
Všeobecné podmienky

3.1. AGENTÚRA sa zaväzuje, že:
a) výkonní umelci vytvoria umelecký výkon s náležitou starostlivosťou, v dohodnutých termínoch,

dohodnutom rozsahu a na dohodnutom mieste,
b) uhradiť poplatky voči autorských organizáciám (SOZA, LITA) a zabezpečiť ubytovanie pre

výkonných umelcov na vlastné náklady,
c) poskytnúť objednávatel'ovi všetky informácie potrebné k zabezpečeniu realizácie umeleckého

výkonu,
d) poskytnúť objednávateľovi min. 50 ks plagátov formátu A2 a elektronicky oficiálne textové

informácie a fotografie pre účel propagácie,
e) zabezpečiť technické vybavenie podujatia, t.j. ozvučenie a osvetlenie vrátane obsluhy,
f) výkonní umelci sa včas dostavia na predstavenie a vystúpenie v zmysle Čl. 1..

3.2. Objednávatel' sa zaväzuje: /
a) zabezpečiť vhodné prostredie po priestorovej, technickej ako aj hygienickej stránke,
b) zabezpečiť elektrickú prípojku 220 V /16A,
c) zabezpečiť šatňu (vel'ké zrkadlo, s blízkym WC s tečúcou teplou a studenou vodou, mydlom,

toaletným papierom, froté uterákom)
d) včas oznámiť AGENTÚRE všetky informácie a pokyny súvisiace s vytvorením umeleckého

výkonu, .
e) organizačne zabezpečiť predstavenie (predaj a kontrola vstupeniek, protipožiarna služba,

uvádzači, asistent lasistenka).
f) pripraviť riadnu propagáciu podujatia; pod riadnou propagáciou sa rozumie umiestnenie

informácie na web stránku www.msksmi.eu , vylep plagátov A2 v meste MiCHALOVCE ....
g) zaplatiť AGENTÚRE dohodnutú odmenu podl'a bodu 2.1. a 2.2. tejto zmluvy.



3.3. AGENTÚRA prehlasuje, že neuzatvorí po podpise tejto zmluvy ďalšiu zmluvu, ktorá by mohla
ohroziť alebo zmariť uskutočnenie a vykonanie umeleckého vystúpenia.

3.4. Objednávatel' zodpovedá za všetky škodyaich následky, ktoré by vznikli v dôsledku nededržania
predpisov o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia, požiarnych predpisov, či ostatných všeobecne
záväzných predpisov na úseku ochrany zdravia a majetku s výnimkou tých, ktoré preukázateľne
zavinia zástupcovia AGENTÚRY a s ňou spojení výkonní umelci.

Čl. 4
Výpoveď zmluvy a sankcie

4.1. Zmluvné strany sa dohodli a zároveň potvrdzujú, že nemajú záujem na zániku záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy pred uplynutím dodacej lehoty.

4.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana hrubým
spôsobom poruší záväzky vyplývajúce jej z tejto zmluvy a toto porušenie záväzkov neodstráni ani
v dodatočne písomne poskytnutej, vzhladom k okolnostiam, primeranej lehote, najviac však do 14
pracovných dní od vzniku porušenia záväzku. Za hrubé porušenie záväzkov sa považuje nedodržanie
ustanovení čl. 3.1 - 3.3 tejto zmluvy.

4.3. V prípade, že objednávateľ poruší záväzok podľa bodu 3.2. a - k spôsobí tak, že vystúpenie
výkonných umelcov sa stane nemožným, má AGENTÚRA právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak
objednávateľ toto porušenie záväzkov neodstráni ani v dodatočnej písomne určenej lehote a má právo
požadovať od objednávateľa zaplatenie všetkých preukázateľne vzniknutých nákladov.

4.4. Objednávatel' je oprávnený požadovať od AGENTÚRY zmluvnú pokutu vo výške 500 € (slovom:
päťsto euro) v prípade, že sa umelecké vystúpenie neuskutoční vinou AGENTURY z dôvodu, ktorý
AGENTÚRA oznámi objednávatel'ovi neskôr ako 3 dni pred termínom vystúpenia. V iných prípadoch
odstúpenia AGENTÚRA od zmluvy (okrem odôvodnených prípadov) uhradí AGENTÚRA
objednávatel'ovi preukázatel'ne vzniknuté náklady.

4.5. V prípade, že sa výkonní umelci nezúčastnia na programe zo závažných odôvodnených
prípadoch (choroba, úraz, úmrtie v rodine a pod.), sa AGENTÚRA zaväzuje ihneď - bezodkladne po
tom, ako jej bude oznámená táto skutočnosť oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi. V tomto
prípade nie je objednávateľ oprávnený požadovať od AGENTÚRY náhradu spôsobenej škody.
AGENTÚRA je povinná objednávateľovi túto skutočnosť preukázať hodnoverným spôsobom.

4.6. V prípade, že objednávateľ porušení ustanovenie bodu 3.4. tejto zmluvy, je AGENTÚRA
oprávnená požadovať od objednávateľa náhradu spôsobenej škody a to za každý takto komerčne
šírený akýkol'vek záznam, príp. komerčne šírený na akomkoľvek nosiči bez písomného súhlasu
AGENTÚRY.

4.7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídatel'nej a neodvrátiteľnej udalosti alebo zásahom
vyššej moci (napr.: prírodná katastrofa, epidémia, dopravná nehoda a pod.). V tomto prípade budú
zmluvné strany hľadať nový, vzájomne výhodný termín vytvorenia umeleckého výkonu. V prípade, že
zmluvné strany nenájdu nový, vzájomne výhodný termín vytvorenia umeleckého výkonu, majú obidve
zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu škody. Odstupujúca zmluvná strana
je povinná tieto skutočnosti riadne a vierohodne doložiť.
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Čl. 5.
Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
rovnopise.

5.2. Dojednaný obsah zmluvy je možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom oboch
zmluvných strán, a to dodatkami k tejto zmluve, podpísanými obomi zmluvnými stranami.

5.3. Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce
a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších
zmien a predpisov, Autorského zákona a právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.

5.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne a bez nátlaku
podpísali.

5.5. Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu obidvomi účastníkmi a nadobúda účinnosť v súlade s ust.
§ 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

V PREŠOVE, dňa 16.12.2016 V MICHALOVCIACH, dňa 03.01.2017

Za AGENTÚRU: Za objednávateľa:

/
................................................................. _--_ ....•.....~

ĽUBOŠ ROMČO - KONATEĽ
/············MSKSMICHALOVCE ---------....
PhDr. Tomková Milada, riaditel'ka MsKS
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