ZMLUVA
O UMELECKOM VÝKONE č. 1/2016

uzavretá podľa zákona č. 618/ 2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Objednávateľ : Obec Jakubova Voľa , Obecný úrad
so sídlom Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves
štatutárny orgán: Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka
IČO: 00327174
DIČ: 2020711506
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2302 7572
UMELEC:
Meno a priezvisko: Jitka Tolstová
Trvalý pobyt: Červená Voda 45
IČO: 42339405
Číslo účtu: 15346143/5200
Článok l.
Predmet zmluvy
Vozenie detí na koňoch pri príležitosti osláv Dňa detí 12. 6. 2016
II. článok
Záväzok umelca
Objednávateľ objednáva :
a. Dva osedlané kone s doprovodom
b. Vozenie detí na koni po obecnom ihrisku dňa 12. 6. 2016 v čase od 14.00 hod. do 17.00
hod.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
zabezpečí vozenie detí na dvoch koňoch po obecnom ihrisku dňa 12. 6. 2016 v čase od
14.00 hod. do 17.00 hod.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva a povinnosti umelca:
a) Umelec sa zaväzuje realizovať umelecký výkon podľa pokynov objednávateľa.
b) Umelec sa zaväzuje podujatie uskutočniť osobne v dojednanom rozsahu .
c)

2. Práva a povinnosti objednávateľa
a) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť umelcovi odmenu vo výške 80,00 € (slovom
osemdesiat eur) a to : hodinová sadzba 10,00 €/kôň; preprava koní 20,00 €; na účet
uvedený v záhlaví zmluvy, z ktorého budú zrazené a odvedené 2 % t.j. 1,60 € do
literárneho fondu v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch; konečná
odmena po odrátaní príspevku činí 78,40 €. Odmena je splatná do 22.6.2016.
b) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky potrebné podmienky pre vykonanie umeleckého
výkonu.
c) Ak umelec poruší svoje povinnosti, objednávateľ má právo požadovať od neho zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej dvojnásobku odmeny uvedenej v písm. a)
(160,00 €).
3. Umelec berie na vedomie, že predmetom tejto zmluvy nie je vysporiadanie daňových
povinností umelca ani povinností súvisiacich so sociálnym poistením.
4. Umelec súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol v súvislosti s uzatvorením
tejto zmluvy v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov; objednávateľ sa
zaväzuje neposkytovať osobné údaje umelca v rozsahu rodného čísla a čísla OP tretím
osobám okrem prípadov, v ktorých táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane
objednávateľ a jeden rovnopis dostane umelec.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
So zreteľom na ust. § 5a ods. 5 písm. r) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
táto zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou.
V Jakubovej Voli dňa 10. 6. 2016
OBJEDNÁVATEĽ:

UMELEC:

............................................
Ing. Magdaléna Sasaráková

.............................................
Jitka Tolstová

Výpočet k zúčtovaniu:
Brutto honorár:
2 % príspevok do umeleckého fondu:
K výplate:

80,00 €
1,60 €
78,40 €

