• STkAžANOVO BÄBK:OVÉ"DIV ADLO
ZMLUVNÉ STRANY:

.YÝK0NNÍ UMELCI
. Ladislav Stražan, DIe: 1025041105

ORGANIZÁTOR
ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas
Hradištná 43

NaPasekách 12,831 06 Bratislava
Tel.: 02144873722
0903373279
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2912826998/1100

841 07 Bratislava

za organizátora

za výkonných umelcov koná:

koná:

vybevuje:p.riedite~

Ladislav Stražan -

R.S1mkovič

sa dohodli na uzatvorení tejto

ZMLUVY O VYTVoRENÍ UMELECKÉHO
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VÝKONU

_

podľa § 39 v spojitosti s § 71 ods.l z6kona t.6llf2OO4 ZL o autorskom Jrive a právach sóvisiacicb
s autorským JlI'wom (Autorský úkon)
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Usporiadateľ hradf:

Honorár za vystúpenie v čiastke

~~.~.?!::~?~~

Doprava v zmysle vyhlášky čiastku.y ~.~~~..~<?~~:.~.~.~

.
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e
~
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Cetk ováúhrada v Čl·astk=250,-EUR
Slovom.~.~~y.<?~=:-P.!.~~~9.{>~~~El!.~J:~~euroIné úhrady
.Kópiu zmluvy prosím potvrdiť a zaslať späť.
l)
2)
3)

.áJ
5)

zmluvných strin sa spravujú VJeobecnými
podmienkami,
ktoré tvoria
neoddelíteľnú súčast' tejto mlluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, 2e,plnenfm PredmetU tejto zmluvy neporu!ujú autol'3ké ani iné práva
tretích osôb a sú oprávnené s predmetmi du!evnébo vlastnfctva ~ rozsahu tejto zmluvy nakladať.
ZmJuvanadobúda
platnosť a účinnost' dAomjej podpisu oboma zmluvnými stranami.
deň zaplatenia sa považuje dei pripfsania peňažnýdl prostriedkov na účet výkOMých
umelcov/deň vyplatenia v hotovosti.
do 7 dní
V prípade ome!kania s platenfm odmeny a náhrady hotových výdavkov sa mlluvné strany dohod li
na úrokoch z ome§lamia vo vý!ke 0.1% za každý dell ome!kania z dlmej swny.
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Práva a povinnosti

V Bratislave. dňa ..
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.STRÁŽANovo BÁBKOVÉ DIVADLO

1) Usporiadateľ je povinný zabezpečiť, ab~ pri~o~,
v.ktorých ,bude dielo predvedené ~li techni:ky
pripravené na predvedenie, najmä suché a ČIsté Javiskolpódtum,
základné osvetlenie a prípojku
elektrického prúdu 220V, 15A.
2) Výkonní umelci sa zaväzujú dostaviť sa na miesto vytvorenia
začatím jeho vykonávania.

umeleckého

3) Umelci sú povinný vytvoriť umelecký výkon na maximálnej profesionálnej

výkonu l hodinu pred

úrovni.

4) Predmetom tejto zmluvy nie je udelenie súhlasu na vytvorenie záznamu umeleckého výkonu.
Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť a zodpovedá za to, že bez súhlasu výkonných umelcov nikto
nebude vyhotovovať žiadny záznam umeleckého výkonu <_l zvukový, &Di zvukovo obrazový!!!).
5) Výkonný umelci, resp. ich spoločný zástupgl,je povinný vyúčtovať
umeleckého výkonu do 5 dní odo dňa jeho vytvorenia.

näklady spojené s vytvorenim

6) Výkonní umelci
môžu od zmluvy
odstúpiť v prípade
vážneho
porušenia
usporiadateľom, ktorými sú najmä POrOJCnie bodu 1 alebo bodu 4 týchto podmienok.
7) Usporiadateľ je povinný omámiť príslušne] organizácii kolektfvnej správy.
ochranná autorská spoločnosť. Mozartov! 9,81530 Bratislava názov diela ..

povinnosti

ktorou je LITA,

8) Ak usporiadateľ poruši PO~
uvedené v tejto mUuve, je eovinný .~!~i(výkonnÝm
--u=m=elcomzmfiiViiú
pokutu vo VYšk:e-SU-W-i dOlíódDritej oameny~ n8hi-adiť im v!etky hotové výdavky
a zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
9) Náhradu odmeny autorov za použitie hudobných diel hradia ročne paušäínou sumou na základe
hromadnej licenčnej zmluvy Č. 4012004 zo dňa 01.01.2004 na príslu!nú organizáciu kolektívnej
správy (SOZA) výkonn! umelci.
10) Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípadoch neodvrátiteľnej prekážky, ktorouje vyššia
moc (napr. živelná udalosť, výnimočný stav), čo S~ akje 10 možné. povinné oznáJŤliť bez zbytočnc5ho
odkladu druhej strane. V takomto prípade nevzniká odstupuj6ccj strane povinnosť platiť zmluvnú
pokutu ani nahradiť vzniknutú škodu.
11) Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť aj v pripadoch bodných osobitného zreteľa. ktorými sú
najmä úradný zákaz, choroba, úraz. úmrtie bl&Jtcj osoby alebo iná podobná udalosť. čo ri povinné
oznámiť druhej strane najmenej 3 dni pre dohodnutým dňom vytvorenia výkonu, v opačnom prípade
je odstupujúca strany povinná zaplatiť druhej strane zmluvnú pokutu vo vý§ke 50% zmluvnej odmeny
a nahradiť hotové výdavky.
ll) Zmeny a doplnky k zmluve o vytvoreni umeleckého výkonu sa musia vyhotoviť písomne a musia
byť datované a podpísané oboma zmluvnými stranami.
ll) otázky zmluvou a týmito podmienkami
autorským zákonom.

neupravené sa riadia platným zákonodarstvom
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