
Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 
v zastúpení: 

Obstarávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IBAN: 
SWIFf: 
v zastúpení: 

ZMLUVA 
o ubezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka 

Adama Ďuricu 
č. 3/ADMUSIC/2018 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00317209 
2021339276 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Ing. Jozef Gašparik (primátor) 
(ďalej len „Objednávater') 

AD MUSIC s.r.o. 
Bazová 30, 90031 Stupava 
47963263 
2024158917 
SK87 1100 0000 0029 4646 3275 
TATRSKBX 
Daniela Riavová (konateľ) 
(ďalej len „Obstarávater') 

a ďalej spolu „Objednávater' a „Obstaráva tel"' len ako ,,Zmluvné strany". 

Zmluvné strany, sa v súlade s ustanoveniami§ 269 ods. 2 zákonačislo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov a 
v nadväznosti na zákon č. 9611991 Zb. (Zákon o verejných kultúrnych podujatiach) dohodli na uzatvorení tejto 

zmluvy (ďalej len ,,zmluva''). 

ČlánokL 
Predmet Zmluvy 

/1/ Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vystúpenie výkonného umelca- speváka Adama Ďuricu s kapolou (ďalej len 
„výkonný umelec") na podujatí: 
námv podujatia: 
miesto podujatia (presná adresa, resp.GPS súradnice): 

dátum podujatia: 
čas vystúpenia: 
dÍžka vystúpenia: 
(ďalej len „ Vystúpenie") 

Mestské slávnosti 
Námestie Matice slovenskej, 018 41 
Dubnica nad Váhom 
2/612018 
i8:99- 1~ : 30 
1 hod. 

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

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

Článokll. 
Povinnosti Objednávateľa 

/ 1/ Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť technickú obsluhu, technické podmienky a bezpečnostné opatrenia pre 
vystúpenie výkonného umelca, uvedené v prilohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

121 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na priebeh zvukovej skúšky výkonného umelca 
v dohodnutom čase a v nadväznosti na Článok VI. bod. 1. tejto Zmluvy. 

131 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 a zo 
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z.ákona č. 18512015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s ochranou autorského práva výkonného umelca 
(autorský zákon). 

Článok III. 
Povinnosti Obstarávateľa 

III Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa výkonný umelec dostavil na miesto vystúpenia včas. Zvuková skúška 
bude vykonaná za účasti výkonného umelca v dohodnutý čas pred vystúpením. 

121 Obstarávateľ nesie plnú zodpovednosť za riadnu umeleckú úroveň vystúpenia výkonného umelca, zodpovedajúcu 
jej vysokému štandardu. 

Článok V. 
Odplata 

III Zmluvné strany sa dohodli na odplate Obstarávateľa za zabezpečenie vystúpenia výkonného umelca podJ'a 
predmetu Zmluvy v celkovej výške 4500 EUR (slovom štyritisíc päťsto EUR). 
Obstarávateľ nie je platca DPR. 

121 Odplatu podľa bodu 1. tohto článku uhradí Objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet Obstarávateľa na 
z.áklade faktúry vystavenej Obstarávateľom, v deň vystúpenia, splatnej dňa 15. 06. 2018. 

131 Faktúra bude odovzdaná Obstarávateľom osobne k rukám Objednávateľa, alebo zaslaná na adresu sídla 
Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia vystúpenia výkonného umelca. 

141 Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za vystúpenie umelca bude vyplatená v plnej výške, bez zraz.enia zrážkovej 
dane v zmysle§ 43 ods.14 z.ákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. 

Článok VL 
Iné práva a povinnosti 

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

121 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, má 
Obstarávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% odplaty podľa Článku V. bodu 1 tejto Zmluvy. 

131 Objednávateľ zabezpečí prítomnosť členov Mestskej polície, profesionálnej bezpečnostnej služby, alebo osobami 
určenými Objednávateľom, ktoré budú zreteľne označené a profesionálne zdatné vykonávať ochranu výkonného 
umelca. Obstarávateľ je oprávnený popri týchto bezpečnostných opatreniach chrániť svoj majetok a bezpečnosť 
výkonného umelca, členov skupiny výkonného umelca, osobami profesionálne zdatnými, ktorých si sám na vlastné 
náklady zabezpečí a ktorých usmernenia majú prioritu pred rozhodnutiami osôb, zabezpečených Objednávateľom. 

141 Ak z dôvodu nedostatočného zabezpečenia technických požiadaviek na strane Objednávateľa, ktoré sú prílohou 
k tejto zmluve, nebude možné zrealizovať vystúpenie výkonného umelca prítomného na mieste podujatia aj napriek 
tomu, že technické podmienky zo strany výkonného umelca budú zabezpečené a riadne pripravené, Obstarávateľ má 
nárok na náhradu škody spôsobenú márnym príchodom na miesto podujatia, dovezením techniky a členov skupiny 
výkonného umelca. 

151 Zmluvnými pokutami podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody. 

Článok VIL 
Záverečné ustanovenia 

III Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a z.ákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky z.ákonník 
v platnom mení. 
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121 Kontaktné osoby: 
Na účely výkonu tejto Zmluvy stanovuje Objednávateľ kontaktnú osobu: 
Meno a priezvisko: Adriana Gergelyová 
Tel. kontakt: +421907647702 
E-mail: adriana.gergelyova@dubnica.eu 
Na účely výkonu tejto Zmluvy stanovuje Obstarávateľ kontaktnú osobu: 
Meno a priezvisko: Peter Riava 
Tel. kontakt: 0903 754 734 
E-mail : adamduricamanager@gmailcom 

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

141 Táto ZmJuva je vyhotovená v dvoch identických vyhotoveniach, každá zo Zmluvných strán obdrží jedno z nich. 

151 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, nie je podpísaná v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

V Dubnici nad Váhom, V Stupave, dňa .J.. ~ ·?...o~~ 
Objednávateľ: Obstarávateľ: 

StranaJ z 7 

Ochrana údajov




