
ZMLUVA O ZABEZPECENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA 
uzatvorená podla ustanovenia § 51 zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanovení, (dalej len „Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávatel: Mesto Trencín 
Mierové nám. 1/2, 911 64 Trencín 
Zastúpené: Mgr. Richardom Rybníckom, primátorom mesta 
ICO:00312037 
DIC: 2021079995 
Bankové spojenie: CSOB, a.s. Trencín 
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243 
(dalej len „Objednávatel") 

a 
Dodávatel: Mgr. art. Tibor Kubická 

Adresa: \ 
Naroden 
kontakt: 
IBAN: SK! 
(dalej len „Dodávatel") 

I. PREDMETZMLUVY 

1. Dodávatel sa touto Zmluvou zaväzuje zabezpecit a pripravit pre Objednávatela moderovanie 
podujatia Caro Vianoc pod hradom v dnoch 25. - 27.11.2022 v case od 15.00 do 20.00, 2. -
4.12.2022 v case od 15.00 do 20.00, 9. -11.12.2022 v case od 15.00 do 20.00, 16. -
18.12.2022 v case od 15.00 do 20.00 na Mierovom námestí v Trencíne, (dalej len „Predmet 
zmluvy"). 

2. Objednávatel sa zaväzuje za riadne plnenie Predmetu zmluvy v súlade s podmienkami 
urcenými touto Zmluvou uhradit Dodávatelovi dohodnutú odmenu podla cl. III tejto Zmluvy. 

II. MIESTO A CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávatel je povinný plnit Predmet zmluvy, t.j. zabezpecit 
moderovanie festivalu Caro Vianoc pod hradom nasledovne; 

• 25. - 27.11.2022 v case od 15.00 do 20.00, 
• 2. - 4.12.2022 v case od 15.00 do 20.00, 
• 9. -11.12.2022 v case od 15.00 do 20.00, 
• 16. - 18.12.2022 v case od 15.00 do 20.00 
• Mierové námestie v Trencíne 



(II. ODMENA 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a vcasné plnenie Predmetu zmluvy vzniká Dodávatelovi 

právo na odmenu vo výške 2500 Eur (slovom dvetisícpätsto eur), 
ktorá zahrna všetky náklady spojené s realizáciou Predmetu zmluvy (dalej len „Odmena"). 

Odmena je splatná v lehote do 15 dní odo dna riadneho splnenia celého Predmetu zmluvy na c. 
úctu SK, , , ~ ~ 

2. Nárok na odmenu Dodávatelovi nevznikne, ak umelecké vystúpenie nebolo realizované 
v termíne a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, s výnimkou prípadu, ak k realizácii 
umeleckého vystúpenia nemohlo dôjst zavinením Objednávatela. 

3. Odmena dohodnutá podla tohto clánku predstavuje celkovú odmenu za vykonanie Predmetu 
zmluvy Dodávatelom a zahrna aj všetky náklady spojené realizáciou Predmetu zmluvy. 

IV. POVINNOSTI STRÁN 

1. Dodávatel sa zaväzuje zdržat sa všetkého, co by mohlo poškodit dobré meno Objednávatela. 
Zároven sa zaväzuje zabezpecit, aby sa takéhoto konania zdržal aj vystupujúci umelec. 

2. Dodávatel sa zaväzuje rešpektovat organizacné pokyny Objednávatela a splnit všetky 
požiadavky Objednávatela, vrátane dodržiavania právnych predpisov na úseku bezpecnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako i právnych predpisov súvisiacich s požiarnou ochranou. 

3. Dodávatel sa zaväzuje bezodkladne vhodným spôsobom informovat Objednávatela o všetkých 
skutocnostiach, ktoré by mohli mat vplyv na uskutocnenie a riadne plnenie Predmetu zmluvy 
dohodnutým spôsobom a v stanovenom rozsahu. 

4. Objednávatel je povinný získat v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi všetky 
povolenia potrebné na organizovanie akcie, súcastou ktorej bude umelecké vystúpenie, 
a uhradit všetky poplatky s týmito úkonmi spojené. 

5. Objednávatel je povinný s Dodávatelom spolupracovat a poskytnút mu potrebnú súcinnost, 
a to predovšetkým poskytnút všetky potrebné podklady, informácie a usmernenia v záujme 
riadneho splnenia Predmetu zmluvy, ak ho o to Dodávatel požiada, a to najneskôr do 10 dní 
pred konaním umeleckého vystúpenia. 

V. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

1. Dodávatel vyhlasuje, že má s úcinkujúcimi umelcami vysporiadané autorské práva a práva 
výkonných umelcov. 

2. V prípade, ak úcinkujúci umelec vytvorí pri vystúpení v súlade s touto Zmluvou nové dielo 
(dalej len „Dielo"), použijú sa na toto Dielo primerane ustanovenia zákona c. 185/2015 Z.z 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. 



3. Dodávatel vyhlasuje, že má súhlas od úcinkujúceho umelca, aby udelil oprávnenie 
Objednávatelovi, resp. tretej osobe poverenej Objednávatelom na zdokumentovanie 
umeleckého vystúpenia a/alebo Diela v rozsahu udeleného súhlasu. 

4. Dodávatel týmto udeluje Objednávatelovi súhlas na vyhotovenie fotodokumentácie 
a videodokumentácie umeleckého vystúpenia a/alebo Diela, ktoré môžu byt použité výlucne 
na prezentacné úcely pre mesto Trencín. Vyhotovenie fotodokumentácie alebo 
videodokumentácie je Objednávatel oprávnený vyhotovit sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na základe osobitnej zmluvy. 

VI. DOBA TRVANIA ZMLUVY 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do realizácie Predmetu zmluvy v súlade sc l . l a l l tejto 

Zmluvy. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy je túto možné ukoncit iba dohodu Zmluvných 
strán alebo odstúpením niektorou zo Zmluvných strán v súlade s ustanoveniami tohto clánku. 

3. Ak bude umelecké vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídatelnej alebo neodvrátitelnej 
udalosti, nezávislej od vôle a konania zmluvných strán, napr. prírodná katastrofa, epidémia, 
a pod. alebo z dôvodu nepredvídatelnej a neodvrátitelnej udalosti na strane vstupujúceho 
výkonného umelca, ktorého vystúpenie sa Dodávatel touto Zmluvou zaviazal zabezpecit, najmä 
vážne ochorenie, úraz alebo úmrtie umelca, úmrtie v rodine umelca, majú obe Zmluvné strany 
právo od tejto zmluvy odstúpit bez akýchkolvek nárokov na náhradu spôsobnej Škody alebo 
nárokov na úhradu dohodnutej odmeny alebo jej casti. 

4. Objednávatel je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpit v prípade, ak z konania Dodávatela je 
zrejmé, resp. ak Dodávatel iným spôsobom oznámi Objednávatelovi, že nedôjde k splneniu 
povinností z tejto Zmluvy riadne a vcas. V takomto prípade Dodávatel nemá nárok na úhradu 
dohodnutej odmeny v súlade s cl. III. Tejto Zmluvy. 

5. Odstúpenie musí byt písomné a dorucené druhej Zmluvnej strane v súlade so znením cl. VII 
bod 3 tejto Zmluvy. 

VII. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva je platná dnom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a úcinnost nadobúda 
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1/ zákona c. 40/1964 Zb. 
Obciansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonat len na základe písomného 
dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 



3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy budú zasielané na 
adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokial druhá Zmluvná strana neoznámi 
inú adresu pre dorucovanie. Takto odoslaná zásielka sa považuje za dorucenú aj v prípade 
odmietnutia jej prevzatia alebo v prípade vrátenia zásielky spät ako nedorucenej, a to dnom 
odmietnutia prevzatia zásielky alebo dnom vrátenia nedorucenej zásielky spät odosielatelovi. 

4. Písomnosti urcené Objednávatelovi je možné dorucovat tiež osobne v podatelni Mestského 
úradu Trencín pocas stránkových hodín. 

5. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným ci neúcinným, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a úcinné. Zmluvné strany sa v 
tomto prípade zaväzujú dohodou nahradit neplatné alebo neúcinné ustanovenie novým 
platným a úcinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšlanému úcelu 
neplatného alebo neúcinného ustanovenia. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy sú urcené pre 
Objednávatela a 1 rovnopis pre Dodávatela. 

7. Zmluvné strany tejto Zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná volnost nie je nijako obmedzená, 
Zmluvné strany sú oboznámené s obsahom tejto Zmluvy a táto Zmluva bola uzatvorená podla 
ich slobodnej vôle, vážne, je urcitá a zrozumitelná, nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

V Trencíne dna .. V Trencíne dna 


