
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon \ znení 
neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

1/Názov kapely: MEDIAL 
Zastúpená: Andrej Lukáč nar. r.č. 
bytom: 
kontaktné údaje: tel.: 
web: FB: Hudobná Skupina Medial, www hud-sku-medial.webnode.sk 

/ďalej len ako „výkonný umelec"/ 

a 

Jdt& WJO'ÍC 2/ Meno a Priezvisko: ....A..V. nar , 

r.č 

bytom 

kontaktné údaje: tel, 

/ďalej len ako „objednávateľ"/ 

za nasledovných podmienok: 

Článok I. Výklad pojmov 

1) Výkonný umelecje hudobník, hudobná skupina, ktorá spieva a hrá predvádza, umelecké 
alebo folklórne dielo. 
2) Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie diela spevom, 
hraním, tancom alebo iným spôsobom. 
3) Dielom podľa tejto zmluvy je predvedenie umeleckého výkonu. 

Článok II. Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonať dielo podľa podmienok 
stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonanie diela cenu 
podľa podmienok stanovených touto zmluvou. 

Článok III. Vykonanie diela 

1) Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať dielo za nasledovných podmienok: 

Miesto predvedenia umeleckého výkonu: A. f.^ť. 'ľ. 



Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 

Čas predvedenia umeleckého výkonu: predvedenie umeleckého výkonu bude trvať v čase 

od (dohodou) do 3:30 

Článok IV. Odmena a platobné podmienky 

1) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť výkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie diela a 
náhradu za účelne vynaložené cestovné náklady na mieto výkonu odmenu vo výške 

osobne v hotovosti 

3) Odmena za vykonanie umeleckého diela tak ako je popísaná v článku IV bod. 1 tejto 
zmluvy spolu s náhradou za účelne vynaložené náklady na vykonanie umeleckého diela je 
splatná neodkladne po 24:00 hodine alebo po ukončení tzv. redového tanca najneskôr do 
ukončenia výkonu v hotovosti k rukám zástupcu výkonného umelca. 

Článok V. Práva a povinnosti objednávateľa 

1) Objednávateľ sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zaväzuje zabezpečiť: 
o technické vybavenie pre výkonného umelca na vykonanie diela 
o pitný režim a stravu v čase vykonavania umeleckého diela 
o celkovú organizáciu a propagáciu vystúpenia 
o voľný prístup obslužného personálu do priestorov vykonávania umeleckého 

diela 
o zabezpečiť ochranu vnesených vecí výkonného umelca, zvukovej a svetelnej 

techniky proti poškodeniu a odcudzeniu 

2) Objednávateľ je povinný zaplatiť bezodkladne po podpísaní tejto zmluvy zálohu vo výške 
100,-€, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Záloha bude 
odpočítaná z dohodnutej celkovej odmeny za umelecké dielo. 

Článok VI. Práva a povinnosti výkonného umelca 

1) Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať umelecké dielo, tak ako je popísané v tejto zmluve. 

Článok VII. Ukončenie zmluvy 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutého plnenia, tak ako je popísané v článku III tejto 
zmluvy. 
2) Zmluvné strany sú oprávnené zmluvný vzťah ukončiť pred termínom dohodnutého plnenia 
nasledovnými spôsobmi: 

o písomnou dohodou 
o odstúpením od zmluvy 

3) Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. 

4) Pre prípad, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od zmluvy dohodli si zmluvné strany 
nasledovné podmienky: 



o Ak výkonný umelec odstúpi od zmluvy pre porušenie niektorej zo zmluvných 
podmienok objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť výkonnému 
umelcovi zmluvnú pokutu vo výške odmeny za vykonanie umeleckého diela, 
tak ako je vymedzená v článku IV ods. 1 tejto zmluvy 

o Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy je povinný zaplatiť výkonnému 
umelcovi zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. 

o Ak sa umelecký výkon nemôže uskutočniť z dôvodu vyššej moci (prírodná 
katastrofa, silný vietor, štrajk, choroby, epidémie a pod ), a z dôvodov, ktoré 
nevie ovplyvniť žiadna zo zmluvných strán, všetky vyvolané straty si znáša 
každá zmluvná strana. V prípadne niektorých udalostí sa výkonný umelec 
zaväzuje zadovážiť za seba adekvátnu náhradu. 

5) Ak objednávateľ nemôže uskutočniť umelecké dielo v mieste a čase podľa tejto Zmluvy z 
akýchkoľvek príčin, akákoľvek zmena miesta a času výkonu umeleckého diela podlieha 
písomnému súhlasu výkonného umelca. Zmena miesta a času vykonanie umeleckého diela sa 
nepovažuje za dodatok zmluvy v zmysle článku VIII bod. 2 tejto zmluvy, a teda sa 
nevyžaduje forma dodatku podpísaná osoba zmluvnými stranami. 

Článok V m . Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva je uzatvorená v okamihu jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len vo forme písomného 
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
3) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa 
riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR, a to najmä 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 
618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a iných. 
4) V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv na 
platnosť zmluvy ako celku. 
5) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich 
zmluvná voľnosť nieje obmedzená a táto zmluva nieje uzatváraná v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 
6) Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s ňou, ju bez výhrad podpisujú. 

MlhtovtlfjV/ , dňa . . M M . . 


