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ZMLUVA 
O VYTVORENÍ DIELA 

/ v súlade s§ 39 Zákona 61812003 Z.z. (Autorský zákon) 

Objednávateľ: 

~ázov: 

IČO: 
Sídlo: 
Zastúpen~·: 

Poskytovateľ: 

Dom kultúry 
31871798 
Sercd', Školská č. 118/1 
Mgr. František Čavojsk~·, riaditeľ 

Bonzo and Ressonators 
ľcter Radványi 
Študentská 35 
917 OO Trnava 
Č. OP. : EA 83 54 27 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

Hudobník ; Bonzo and Ressonators/ sa zväzuje v lehote podľa č:J.IIL vytvoriť pre 
objednávateľa dielo - poskytnutie verejného predvádzania zvukov_<·ch lmuo~l>1ých diel na 
Screds~·ch vianočných trhoch 
Miesto výkonu: Parkovisko pred Gymnáziom, Sereď 

:- Čl. II. 
Autorská odmena 

Za riadne poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zapla!iť 

poskytovateľovi - autorovi autorskú odmenu vo v)·ške 150.- E slovom: stopäťdesiat eur 
v plnej výške. Odmena je splatná v deň odovzdania diela objednávateľovi. Vo v.<·ške odmen: 
sú zahrnuté i náklady na prepravu. 

ČI. III. 
Čas plnenia 

Autor sa zaväzuje odovzdať dielo podľa ČL L v mieste a čase konania: 
Miesto výkonu: Parkovisko pred Gymnáziom, Sereď 
Termín: ll. 12. 2011, t.j.nedel'a, 18.30-20.00 h 



• 
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Čl .IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

a! Poskytovateľ je povinn) poskytnút" dohodnuté plnenie riadne a včas. Za riadne 
posk01nuté plnenie sa považuje plnenie v dohodnutom žánri a v kvalite obvyklej pre 
príležitosť v)·konu. Za včasné sa považuje poskytnutie plnenia v dohodnutom čase 

a dohodnutej dÍžke trvania. 
h/ Pre riadne plnenie podľa tejto zmluvy je poskytovateľ pen inn}· po u? iť vlastné 
technické zariadenia (v prípade potreby nosiče zvukového záznamu). 
cl Posky1ovateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmlll\·nej pokut) v prípade: 

neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom, 
choroby, úmrtia blízkej osoby a podobn)·ch prípadoch, kedy po r1om poskytnutie 

plnenia nie je možné spravodlivo požadovať, 
di vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu v)·konu diela. 
e/ Poskytovateľ .ie povinn)· riadiť sa ustanoveniami autorského zákona. 
fi Posky1ovateľ sa zaväzuje, že počas uvedeného podujatia bude: 

reklamovať iba podujatia poriadané DK 
gi Poskytovateľ sa zaväzuje pri verejnom predvádzaní zvukových diel použiť v prípade 
potreby legálne nosiče. 

v. 
l'ráva a povinnosti objednávateľa 

a/ Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri v}·kone potrebnú súčinnosť, 
najmä technického a organizačného charakleru. 
b/ Súčinnosťou technického charakteru sa rozumie poskytnutie elektrickej prípojky 380 
Va63 A 
cl Súčinnosťou organizačného charakteru sa rozumie organizácia verejného v)•konu, 
najmä informačná kampaú --.:obvyklom rozsahu a predstihu 14 dní pred konaním 
wrejného \')·konu. 
dl Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty v prípade: 
el neposkytnutia potrebnej súčinnosti posky1ovateľom, 
f/ vyššej moci. ktorá zabráni riadnemu výkonu diela . 
gi Objednávateľ zaplatí poplatky kolektívnemu správcovi práv autoroY zvukov)-ch 
záznamov. 

Vl. 
Zmluvná pokuta 

Pre prípady zrušenia zmlm·y alebo odstúpenia od zmluvy, ktoré nic je uvedené Yyššie, si 
zmluvné strany dohodli zmluvnú pokntu vo v)·ške .. 0 ..... % z dohodnutej odmeny. 



VIL 
Záverečné ustanovenia 

Neposkytnutím plnenia Y dohodnutom čase sa zmluYa od počiatku ruší. T)·m me Je 
dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu. 

2. Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmlumé strany sa 
dohodli, /.e pokiar niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou 
súvisiace nie sú v)•slovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť ,·šeobccne 
záväzn)mi právnymi predpismi. 

3. Strany sa dohodli, že prípadné spory vypl)vajúcc z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť 

zmiemou cestou. 
4. Ako miestne príslušn} súd pre riešenie sporoY vyplývajúcich z tejto zmluvy si strany zvolili 

OS v Galante. 
5. Zmluva je vyhotovená v· dvoch exempl:íroch, z ktor)·ch každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 
6. Dodatky k tejto zmluve musia by1' v písomnej forme so súhlasom zmluvn)·ch strán. 

-· 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a úči1mosť dňom podpisu. C 
8. ZmlU\~1é strany vyhlasujú, že si túto zmlmu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy ich 

vôle prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

V Seredi, 2. 12. 2011 

Posk;1ovateľ: 

<~--t~c::-

ľ Objednávateľ: 

DOM KULTÚRY 
SE~EĎ ŠKOLSKA 118/1 

č c}.u. 1264647953/0200 
l 0:31871798 DIČ: 2021005965 
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