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ZMLUVA 
' O VYTVORENI DIELA 

v súlade s§ 39 Zákona 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) 

Objednávateľ: 

Názoy: 
IČO: 
Sídlo: 
Zastúpen}·: 

Poskytovateľ: 

Dom kultúry 
31871798 
Sercd', Školská č. 118/1 
:vlgr. Frahtišek Čavoj sk~, riaditel' 

Old Boys Jazz Band 
Ing. Karol Bodorík 
Ludwiga van Beethovena 5850/4 
917 Ol Trnava 

Čl. l. 
Predmet zmluvy 

Hudobník l Old Boys Jazz Band/ sa zväzuje v lehote podľa ČLIIL vytvoriť pre 
objednávateľa dielo - poskytnutie verejného predvádzania zvukových hudobných diel na 
Seredských vianočných trhoch 
Miesto výkonu: Parkovisko pred Gymnáziom, Sereď 

ČL II . 
.,.._- Autorská odmena 

Za riadne poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuJe zaplatiť 

poskyiovateľovi - autorovi autorskú odmenu vo v~·ške 200.- E slovom: dvesto eur v plnej 
výške. Odmena je splatná v deň odovzdania diela objednávateľovi. Vo v~škc odmeny sú 

• záhmuté i náklady na prepravu. 

Čl. III. 
Čas plnenia 

Autor sa zaväzuje odov7dať dielo podľa ČL L v mieste a čase konania: 
Miesto \)·konu: Parkovisko pred Gymnáziom, Sereď 
Termín: 9. 12.2011, t.j.piatok, 19.00-20.00 h 

. ') 
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č:t .IV. 
ľráva a povinnosti poskytovateľa 

a! Poskytovateľ je poYinný poskytnút" dohodnuté plnenie riadne a včas. Za riadne 
poskytnuté 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 dÍžkc trvania. 
b/ Pre riadne plnenie podľa tejto zmluvy je poskytovater povinnS· použit" Ylastné 
technické zariadenia (Y prípade potreby nosiče zvukového záznamu). 
c/ Poskytcwater má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty v· prípade: 

neposk;tnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom, 
chorobv. úmrtia blízkej osoby a podobn~ ch prípadoch. kedy po ňom poskytnutie 

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

reklamovať iba podujatia poriadané DK 
g/ Poskytovateľ sa zayäzuje pri verejnom predvá.dzaní zvukových diel použiť v prípade 
potreby legálne nosiče. 

V. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

a/ Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľov·i pri v}·kone potrebnú súčinnosť, 
najmä technického a organizačného charakteru. 
b/ Súčim1osťou teclmického charakteru sa rozumie poskytnutie elektrickej prípojky 3 80 

Va63 A 
c/ Súčinnosťou organizačného charakteru sa rozumie organizácia verejného v)·konu. 
najmä infom1ačná kampaii v obvyklom rozsahu a predstihu 14 dní pred konaním 
verejného výkonu. ,_ 
d/ Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluv·y bez zaplatenia zmluvnej pokuty v prípade: 
el neposkytnutia potrebnej súčirmosti posk:.1ovatcľom, 
f/ vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela. 
gi Objednávateľ zaplatí poplatky kolektívnemu správcovi práv autorov zvukových 

záznamov. 
VL 

Zmluvná pokuta 

Pre prípady zrušenia zmluv·y alebo odstúpenia od zmluv·y, ktoré nie je uvedené vyššie, si 
zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške .. 0 ..... % z dohodnutej odmeny. 



vn. 
Záverečné ustanovenia 

l Neposky1nutím plnenia v dohodnutom čase sa zmlun od počiatku ruší. T)·m me Je 
dotknuté prá\' o objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu. 

2. Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s úou 
súvisiace nie sú výslovne touto zmluvou uprav-ené, budú sa riadiť všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

3. Strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť 

zmiernou cestou. 
4. Ako miestne príslušn~· súd pre riešenie sporov vypl}·v-ajúcich z tejto zmluvy si strany zvolili 

OS v Galante. 
5. Zmluva je v-yhotovená v dvoch exemplároch. z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 
6. Dodatky k tejto zmluve musia byľ v písomnej forme so súhlasom zmluvných strán. 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účillllosť dúom podpisu. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú. že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy ich 

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

V Seredi, 2. 12. 2011 

Posky1ovaieľ: 

l l 
J l ! 1

"1 • l l 
('1: c ~c / i ( iT [l Objednávateľ: 

DOM ~WLTÚRY 
SEREIJ s OLSKÁ 118/1 

O. ú. 126H54 7953/0200 
teo: 31871798 OIC: 202100596~ 
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