
Zmluva o zabezpečení vystúpenia
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka a z. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

meno a priezvisko:: Richard Zaťko- vedúci skupiny
bydlisko:

dátum narodenia:
Hudobná skupina Live Bánd Bon Jovi Tribute bánd SK
ďalej len („vedúci skupiny") 
a

Obec Sučany
adresa: Sučany, Námestie SNP 31 
IČO:00316938
zastúpená: Martin Rybár, starosta
(ďalej len „objednávateľ")

sa dohodli na tejto zmluve

čl. I Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa vedúci skupiny zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa umelecké vy
stúpenie hudobnej skupiny Live Bánd Bon Jovi, a to podľa nižšie uvedených ustanovení tejto 
zmluvy:

2. Vystúpenie hudobnej skupiny Live Bánd Bon Jovi (ďalej len „skupina") na kultúrnom podujatí 
Hodžove dni,hudobná produkcia Námestie SNP (ďalej len „umelecký výkon") v časovom 
rozsahu: 25.06.2022 od 19:30-21:00 hod. cca 90 min.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vedúcemu skupiny odmenu vo výške 990 ,-€ v hotovosti po 
vykonaní vystúpenia. Odmena je primeraná a je v nej zahrnutá aj dodatočná odmena v zmysle § 
100 Autorského zákona.

4. V cene je zahrnutá odmena za vystúpenie a náklady skupiny na zabezpečenie vystúpenia, najmä 
náklady na dopravu súboru.

5. V prípade zrušenia podujatia alebo nepodania umeleckého výkonu z dôvodu prekážok na strane 
skupiny, nemá vedúci skupiny nárok na odmenu ani na iné plnenie. Vedúci skupiny vyhlasuje, že 
má na základe osobitnej zmluvy s členmi súboru vysporiadané autorské práva a práva výkonných 
umelcov.

6. Vedúci skupiny týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie umeleckého výkonu súboru 
spôsobmi podľa § 97 ods. 3 Autorského zákona ako aj súhlas na vyhotovenie originálu audiovi
zuálneho diela

7. Vedúci skupiny sa zaväzuje zabezpečiť umelecké vystúpenie skupiny za nasledovných podmienok, 
podľa ktorých je skupina:
- Pri vytvorení umeleckého výkonu a v súvislosti s ním rešpektovať organizačné pokyny a splniť 
všetky ďalšie požiadavky objednávateľa.
- Vykonať umelecké dielo osobne s náležitou starostlivosťou, a to riadne a včas.
- vykonávať umelecký výkon tak, aby dielo ani žiadna jeho časť nemohla byť vnímaná 
a považovaná za propagáciu fašizmu, antisemitizmu a pod alebo aby nebola v rozpore s dobrými 
mravmi.
- Počas podania umeleckého výkonu nebyť pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, ne- 
konzumovať alebo inak neprijímať omamné látky alebo alkohol počas alebo pred výkonom 
umeleckého výkonu a v priestoroch objednávateľa, nevodiť do miesta podania umeleckého vý
konu tretie osoby.



Udržiavať čistotu a poriadok v mieste podania umeleckého výkonu - zabezpečiť potrebnú výba
vu na podanie umeleckého výkonu a dopravu na miesto účinkovania.

8. Vedúci skupiny vyhlasuje, že skupina v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá záväzky spadajúce do
doby vytvárania umeleckého výkonu, ktoré by mu bránili v jej plnení.

9. Vedúci skupiny sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu, 
ktorá by mohla ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

ČI. II Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
oboma zmluvnými stranami.

2. Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou sa spravujú všeobecnými ustanoveniami 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení 
nehorších predpisov.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exem
plár.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných pod
mienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli a tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a 
slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručným 
podpisom

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Sučany.

V Sučanoch dqa 16.05.2022 Sučany, dňa 2022
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