
Číslo zmluvy: 233 /2015 V: 1502 

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskoln práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Národné osvetové centrum 
štatutárny orgán: PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka 
sídlo: Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
IČO: 00164615 
DIČ: 2020829888 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
právna forma: 

(ďalej len "objednávatel"') 

a 

M. T. JAN, s.r.o 
štatutárny orgán: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

príspevková organizácia pôsobiaca na základe Zriaďovacej 
listiny, vydanej Ministerstvom kultúry SR MK-3852/2008-
10/15243 

Marek Ťapák, konateľ 
Lehotského 2, 8 11 05 Bratislava 
35 798 068 
2021547242 

Registrácia: register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 
Vložka č . : 22675/B 

(ďalej len "zlnluvný partner") 

(spoločne ďalej len IIzmluvné strany") 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetoln tejto zmluvy je zabezpečenie podania umeleckého výkonu Mareka 
Ťapáka, nar. 22.4.1960 (ďalej len "výkonný umelec" a "umelecký výkon" alebo 
IIvystúpenie") v programoch Folklórneho festivalu Východná 2015 (ďalej len 
"FFV"). 

2. FFV sa uskutoční v dňoch 03.07.2015 - 05.07.2015 v obci Východná a objednávateľ 
je jeho hlavnÝ111 usporiadateľom. 

3. Zmluvný pminer sa zaväzuje zabezpečiť podanie umeleckého výkonu výkonným 
umelcoln nasledovne: 
aa) miesto: obec Východná, Veľká scéna 
ba) dátum a čas: skúška v sobotu 04.07.2015 v čase 10JO hod -13.00 hod 
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uvedenie programu v sobotu 04.07.2015 v čase 21.30 hod -

23.00 hod 

ca) progranl : SLOVENSKO -- RODNÁ ZEM 

ab) lniesto: obec V)'chodná, Košiarik 
bb) dátum a čas: program bude v sobotu 04.07.2015 v čase 13.00 hod - 14.00 hod 
cb) progranl: Z rozprávky do rozprávky 

4. Zmluvný patiner vyhlasuje, že je oprávnen)' v plnom rozsahu zastupovať 
výkonného umelca vo veciach tejto zmluvy. 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť na vlastné náklady skúšky a vystúpenia výkonného umelca po 
stránke dramaturgickej, režijnej, organizačnej a te clmickej, 
c) zabezpečif označenie výkonného ulnelca nármnkom FFV, 
d) zabezpečiť stravovanie a pitný režim výkonného umelca počas festivalu a to 
konkrétne l x obed a 1 x večera v sobotu 4.7.2015 a 1x raňajky v nedeľu 
5.7.2015 
e) zabezpečiť ubytovanie výkonného umelca počas festivalu a to konkrétne Ix 
nocľah zo soboty 4.7.2015 do nedele 5.7.2015, 
f) zaplatit' za podaný umelecký výkon výkonného umelca cenu podľa čl. III 
tejto zmluvy. 

2. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa je Mgr. Jozef Burič, výkonný riaditeľ FFV 
2015, mobil: 0918/716012. 

3. Zmluvný partner sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť podanie ullleleckého výkonu výkonným umelcom podľa tejto 

Zlnluvy, 
b) zabezpečiť dodržanie času a dÍžky vystúpenia výkonného ulllelca podľa 

časového rozpisu programov) skúšok a vystúpení, v opačnonl prípade uhradí 
objednávateľovi škodu, ktorá mu porušením týchto povinností vznikla, 

c) zabezpečiť dopravu výkonného umelca na a z miesta konania FFV, 
d) zabezpečiť príchod výkonného ulllelca do Východnej dňa 04.07.2015 v sobotu 

do 09.30 hod., 
e) najneskôr do 9.30 hod. v deň príchodu do V)7chodnej predložiť 

objednávateľovi 3x originál prezenčných listín v)'konného umelca, 
t) zabezpečiť prítonmosť výkolmého ulnelca najneskôr 30 min. pred konanÍ1n 

skúšok a vystúpení v súlade s rozpisoln skúšok a časovým rozpisom 
jednotlivých programov, ktoré tvoria Prílohu č. 2. tejto zmluvy, 

g) zabezpečiť, aby sa výkonný umelec riadil organizačnými a programov)'111i 
požiadavkami zodpovedných zástupcov objednávateľa, 

h) zabezpečiť dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných 
omamných a psychotropných látok výkonným uluelcom pred skúškami 
a vystúpeniami a počas prestávok nledzi jednotlivými vystúpeniami, 

i) zabezpečif, aby výkolmý ulllelec nosil na viditeľnoln lnieste pridelený náranlok 
FFV, 

j) nahradiť objednávateľovi v plnej v)'ške preukázanú škodu spôsobenú 
konaním/nekonanÍlu výkolmého ulnelca, 

k) zabezpečiť, aby sa výkonný umelec zdržal akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv alebo právoln chránených 
záujmov tretích osôb, alebo ktoré je v rozpore s dobrými 111ravmi, alebo ktoré 
by mohlo ohroziť dobré nleno objednávateľa . V opačnom prípade si 
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objednávateľ uplatní náhradu škody a nemajetkovej ujmy vyjadrenú v 
peniazoch, ktorá mu tÝIU vznikla. 

Článok III 
Cena a platobné podlnienky 

1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení. 
neskorších predpisov dohodli na cene za zabezpečenie podania umeleckého výkonu 
výkonnýn1 ume lc 0111 (vrátane podania umeleckého výkonu) vo výške 850,- eur 
slovom: osemstopäťdesiat 

2. Objednávateľ uhradí zmluvnému partnerovi cenu podľa bodu l. tohto článku 
zmluvy na základe faktúry zlnluvného patinera najneskôr do 30 pracovných dní odo 
dňa skončenia FFV, a to prevodOln na jeho účet uvedený v časti Zluluvné strany 
tejto zmluvy. 

3. Zmluvný patiner je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru po podaní 
umeleckého výkonu. 

4. Faktúra lUUSÍ obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 z. Č. 222/2004 Z. z. o DPH v 
znení neskorších predpisov. V prípade, že tonlU tak nebude alebo faktúra bude 
obsahovať neúplné alebo nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený zluluvnénlu 
patinerovi faktúru vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie, s vyznačením novej 
lehoty splatnosti. 

Článok IV 
Súhlas a licenčné podmienky 

1. Zmluvn)' partner vyhlasuje, že je oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu podľa 
tejto zmluvy. 

2. Zmluvný partner udeľuje objednávateľovi bezodplatne licenciu na vyhotovenie 
audio-vizuálneho a zvukového záznanlU umeleckého výkonu, vyhotovenie jeho 
rozmnoženín na komerčné a nekomerčné účely a výhradnú licenciu na živé 
televízne a rozhlasové vysielanie alalebo zo záznamu, na vysielanie káblové, 
satelitné, simultánne a na vysielanie prostredníctvom digitálnych technológií, 
vrátane internetu, podľa potreby vrátane vysielania do zahraničia a n a výmenu a 
predaj záznamu bez územného, vecného a časového obmedzenia počas celej doby 
ochrany práv autora v zmysle autorského zákona. Zmluvný paliner zároveň súhlasí 
s udelením sublicencie tretej osobe. 

3. Zmluvný partner zároveň udeľuje objednávateľovi bezodplatne súhlas na 
vyhotovenie obrazovej snímky výkonného unlelca pri podaní umeleckého výkonu. 

Článol< V 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.8.2015. 
2. Platnosť zmluvy skonČÍ: 

a) uplynutím doby podľa bodu 1. tohto článku zlnluvy, 
b) písOlnnou dohodou, 
c) písonmÝln odstúpenínl od zmluvy. 

3. Od tejto zmluvy nlôže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k 
podstatnému porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných 
povinností sa považuje: 

a) zo strany zmluvného partnera: nezabezpečenie podania umeleckého výkonu, 
nezabezpečenie pripravenosti výkonného Ulnelca na 
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podanie umeleckého výkonu, 
konanie výkonného umelca v rozpore s platnou 

legislatívou, 
b) zo strany objednávateľa: nevytvorenie podmienok na podanie ulneleckého 

výkonu podľa čl. II bod 1. písm. a), d) a e) tejto zmluvy. 
4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej znl1uvnej strane. OdstúpenÍln od zmluvy 
nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej dôvodom 
odstúpenia od zlnluvy. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosf dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Článok VI 
Ochrana osobných údajov 

1. Zmluvný partner, ako osoba oprávnená zastupovať výkonného uluelca v rozsahu 
tejto zmluvy, výslovne podľa § 1] zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o znlene a doplnení niektorých zákonov , v znení zákona č. 84/2014 Z. Z., 

ktorýlu sa luení a dopÍňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov udeľuje objednávateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov 
výkonného umelca uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších osobných 
údajov, ktoré mu zmluvný partner poskytne počas trvania právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou v jeho informačnom systéme. 

2. Zmluvný partner súhlaSÍ s tým, že objednávateľ bude osobné údaje výkonného 
umelca spracúvať pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre 
ochranu práv a oprávnených záujmov objednávateľa. 

3. Súhlas zmluvného patinera udelený podľa tejto zmluvy je platný počas 
trvania právneho vzfahu založeného touto Zlllluvou a po skončení tohto 
právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je objednávateľ povinný v evidencii 
viesť osobné údaje o výkonnom umelcovi alebo po dobu, počas ktorej to je 
potrebné pre výkon práv alebo povinností objednávateľa alebo pre ochranu 
jeho práv a oprávnených záUjlUOV. 

4. Zmluvný partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu objednávateľovi 
oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré objednávateľovi poskytol 
a ktoré lnajú vplyv na plnenie tejto zmluvy. 
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Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je Inožné meniť alebo doplňovať iba písomne formou očíslovaných 
dodatkov so súhlasom oboch zluluvných strán. 

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnýn1i ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a autorského zákona. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznátnili s obsahom tejto zlnluvy, porozumeli 
Inu a na znak súhlasu s ním túto zlnluvu podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, 2 (dva) pre objednávateľa a 1 
Geden) pre zmluvného partnera. 

5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha Č. 1: Fonnulár prezenčnej listiny FFV 2015 
Príloha Č. 2: Časový rozpis programov, skúšok a vystúpení 

v Bratislave ..... v Bratislave . 

konateľ 
M. 1. JAN, s.r.o. 

PhDr. Jana Kresáková 
generálna riaditeľka 

Národné osvetové centrum 
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