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Slávkovské ochotnícke divaďo

(dälei len 'Partneŕ)
PREDuErzuLUĺ/Y
1' Paľtner sa zaväzuje uskutočniť pre obiednávateľa dielo špecifikované vbode 3 tejto Zmluvy a

udeliť bezodplatný súhlas objednávatelbvi na použitie umeleclĺých ýkonov podaných v rámci
diela špecifikovaného vbode 3 tejto Zmlurry, atoza' podmienok uvedených vtejto Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že Paľtner podpisom teito zmlu\y prevádza na objednávatel'a všetky
práva súvisiace s dielom a všetky práva poďa Autorského zákona a udel'uje súhlas na použĺtĺe
dĺela na alcýkol'vek účel podlä uváženia obiednávateľa.

2. objednávateľ sa zaväzuje uhľadiť Partneľovi odmenu špecifikovanú v bode 4 Zmlury vo ýške
a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

DIH.O
Dielom sa na účely teito Zmlurry rozumĺe vytvorenie a tvorivé rrykonanie umeleckého
diela - divadelného predstavenia vrátarie umelechých ýkonov podaných v rámci divadelného
predstavenia, a to:
a) divadelné predstavenie s názvom "Tri lefušlry v Paríži" , ktoľé sa bude konať diLa 78.02.2022

od 19:00 hod. v priestoľoch Kutturpaľku, Kukučínova 2, o4o 01 Košice fdäej len
,,Predstavenie'), v rámci projektu Festival amatérslrych divadiel a aktivít sPoTs _ kultuľno-
spoločenské centrá a

b) umelecké ýkony členov umeleckého zoslarpenia ,,Slávkovské ochotnícke divadlo" a iných
osôb, ktoré by mali uskutočniť umelecloý ýkon počas Predstavenia (dälej spolu len
,,Umeleclý ýkon"). Umeleclcý výkon bude uskutočnený na zodpovednosť Partneľa.
Zmluvné strany sa dohoďi, že v prípade nepredpokladaných okolností (napľ. vis majorJ je
objednávateľ oprávnený jednostranne zmeniť teľmín, čas a miesto konania Predstavenia.
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ODMENA zA UMEIEcICÝ vÝt(oN
4. objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné uskutočnenie Umeleckého v'ýkonu ryplatiť

Partnerovi odmenu vo ýške 200,_ euľ (slovom dvesto euľ) (ďalej len,,odmena"). odmena je

konečná a zahŕňa všetlry výdavlcy a náklady súvisiace s uskutočnením Umeleckého ýkonu.
Partner zároveň t'-ýmto prehlasuie, že ryplatenie odmeny v prospech Paĺtnera nemá charakter
príjmu Partnera podľa $ 6 ods. 2 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len ako: ,,Zákona o danl z prílmovt alebo príimu podl'a s
6 ods. 4 Zákona o dani z pľíjmov. odmena vyplácaná objednávateľom Partnerovi na podklade
teito Zmluvy nie je pľíjmom podliehajúcim zrážkovej dani v zmysle $ 43 Zákona o dani z príjmov.

5. Odmenu objednávateľ ĺyplatĺ Partnerovi bezhotovostne prevodom na účet Partnera uvedený
v záhlaví teito Zmluvy v lehote 30 dní odo dňa riadneho a včasného uskutočnenia Umeleckého

ýkonu, a to riadnym a včasn;ým uskutočnenĺm Predstavenia a doručenia faktúry vystavenej
Partneroĺn.

6' V prípade nekonania sa Pľedstavenia zdôvodu prekáŽok na strane Partnera a/alebo osôb
uskutočňujúcich Umelechŕ qýkon alebo v prípade zľušenia Predstavenĺa nemá Parľner nárok na
odmenu resp. alilĺvotnú čaď odmeny uľčenú Objednávateľom s prihliadnutím na okolnosti
prípadu, na úhradu nákladov ani na iné plnenie. Vtakom prípade má objednávateľ aj pľávo
odstúpiť od Zmlury podľa bodu 43 Zmlury a nárok na kompenzáciu škôd spôsobených
Paľtnerom.

osonnľÉ oo'EDNÁI{lA
7. objednávateľ:

a) na svoje náldady zabezpečí všetky ľiadne podmienlĺy pľe uskutočnenie Predstavenia najmä
po stľánke technickei, spoločenskei, bezpečnostnei a hygienickej tak' aby Predstavenie
prebehlo nerušene a dôstojne,

b) je opľávnený vyhotovovať obrazové snímky, obrazové a zrrukové záznamy,
obrazovo-zrnrkové zäznamy z Umeleckého ýkonu, a to naimä s podobizňou Partrtera alebo
osôb zastupuiúcich Parutera pľi plnení tejto zmlury,

cJ ie oprávnený uverejniť kontalĺt na Partnera na webovei sffinke wojho sÍdla www.k13-sk a na
samostatnej webovej stránke samostatného oddelenia obiednávatel'a www.vymenniky.sh
nakol'lĺo ie to nevyhnutné pre plnenie pľedmetu tejto Zmluvy.

8. Partrren
a) sa zaväzuje, Že zabezpečí woju účaď, resp' účasť osôb uskutočňujúcich Umeleclaý ýkon na

mieste konania Predstavenia včas, minimálne 30 minút pred začiatkom Predstavenia, aby
Umelecký ýkon mohol byť podaný v dohodnutom čase,

b) môže za účelom plnenia predmetu teito Zmlury osloviť o participovanie na jej uskutočnení iba
osoby, ktoré sú oboznámené s podmienkami plnenia tejto Zmluriy, najmä s tým že pri jei
plnenÍ dochádza k spracúvaniu osobných údajov osôb poďeľajúcich sa na plnení teito Zmluvy
v rozsahu meno a pľiezvĺsko, emailová adresa, obrazové snímky, podobizeň, obrazové a
zvrrkové zäznamy, obrazovo_zvukové zäznamy atieto osoby proti takému spracúvaniu
nenamietajú,

c) vyhlasuje, že je oprávnený na zasnrpovanie všetkých osôb, ktoré participuiú na uskutočňovaní
predmetu tejto Zmlury,

d) je povinný infoľmovať osoby podl'a písm. b) tohto bodu Zmluvy s ustanoveniami ýkajúcimi
sa ochrany osobných údajov podl'a tejto Zmluly ako aj podl'a Všeobecných zásad ochrany
osobných údajov objednávateľa, ktoré sú zveľejnené na webovej stránke sÍdla objednávateľa
www.k13.sk a na samostatnej webovej stránke samostatného oddelenia Objednávatelh
wwwvymennilcy.sk

9. PaÍ'Bter sa zaväzuie, že on ai osoby uskutočňujúce Umelechý ýkon budú ksplnenĺu predmetu
tejto zmluvy pristupovať zodpovedne a väžne, s potrebnou pľofesionalitou a pred a počas
Predstavenia sa budú riaďť písomnými, ale aj ústnymi pokynmi objednávateľa ktoré Partner a

osoby uskutočňujúce Umelec\ý qýkon budú rešpektovať. Partner, ako ai osoby uskutočňuiúce
Umeleclcýv'ýkon sú povĺnné spolupracovať s tretími osobami zúčastnenými a participujúcimi na
uskutočnení Predstavenia.
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10. Akobjednávateľalebo ním poverená osoba navykonanie kontľolyvpriebehu Predstaveniazisti,
že došlo k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy, či pokynov obiednávateľa, vyhradzuie si právo
na odstupenie od Zmlury. Za podstatné porušenie Zmluvysa považuje najmä:

aJ nedodľžanie povinnosť uvedených v bode I, 3, B,9 a v bodoch 7L až 39 tejto Zmlury,
b) neprofesĺonálny prístup Paľhera a/alebo osôb uskutočňujúcich Umelecký ýkon,
c) hrubé správanie sa Partnera a/alebo osôb uskutočňuiúcich Umelechý qŕkon

k účastníkom/návštevníkom Predstavenia
d) nevhodné či nekompletné oblečenie Partnera alalebo osôb uskutočňujúcich Umeleclcý

rlykon,
eJ pitie alkoholiclcých nápojov a požívanie omamných a psychotropných látok pľed alebo

počas Predstavenia,
fJ nedodľžiavanie aktuálne platných opatrení Úľadu verejného zdravotníctva Slovenskej

republiky, príslušného regionálneho úradu verejného zdravourícwa, ako aj uznesení vlády
Slovenskej republiky, a to všetkých osôb uskutočňujúcich Umelectý výkon. V prípade ich
nedodržania alebo porušenia Partner zodpovedá sám a v plnom rozsahu za prípadné
sankcie

11. Paľtner saz.aväzuje,že onaj osoby uskutočňujúce Umeleclcý ýkon budú zachovávať mlčanlivoď
o všetlqých iďormáciách, o ktoých sa dozvedel/i vsúvistostĺ s plnením tejto Zmlury' Paľtner je
zodpovednýza všetkyškody, ktoré vzniknú v súvislosd s porušením tohto bodu Zrnluvy.Zmluvné
sitrany sa dohodli, že povinnosť zachovávať mlčanlivoď podľa tohto bodu Zmlury bude trvať aj
po ukončenízmluvného vzťahu medzi zmluvnými stľanami zaloŽeného touto Zmluvou.

L2. Zmluvné strany sa dohodlĺ, že v prípade nekonania sa Pľedstavenia z dôvodu prekážok na stľane
Partnera a/a|ebo osôb uskutočňujúcich Umelecký výkon alebo v prípade zrušenia Predstavenia
Parher nemá nárok na akékoľvek plnenie. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne nároky
objednávateľa za prípadné škody.

Llcľcn
Paľtner ako spo|obý zásfupca osôb uskutočňuiúcich Umelecký ýkon timto udeľuje bezodplatný
súhlas na všetky spôsoby použitĺa Umeleclého výkonu a jeho zložiek (umelecké výkony a iné)
v zmysle ustanovení Autorského zákona najmä na:
a) vereiný prenos nezazn.rmenaného Umeleckého ýkonu okrem vysielanĺa,
b) ryhotovenie orĺgináIu záznamu Umeleckého ýkonu,
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu Umeleckého ýkonu,
d) verejné rozširovanie originálu záznamuUmeleckéhoýkonu alebo jeho ľozmnoženiny

1. prevodom vlastníckeho pľáva,
2. nájmom alebo
3. rrypožičaním,

e) sprístupňovanie záznamu Umeleclĺého výkonu vereinosti,
vľátane pouävania záznamu Umeleckého qýkonu na prezentačné a dokumentačné účely.
Paľtner udel'uje licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu. Zánikom objednávatel'a
ako subiektu prechádzaiú jeho práva a povinnosti z licenčných dojednaní poďa tejto Zmluvy na
ieho právneho nástupcu.
Paľtner udel'uie licenciu na celý čas tn'ania doby ochrany Umeleckého ýkonu a jeho zložiek.
Partneľ sa s objednávateľom dohodol na bezodplatnom poslgturudlicencie.
Partner ľ.ýmto udeľuie neqýhradný súhlas.
objednávateľ je oprávnený udeliť tretei osobe súhlas na použitie Umeleckého ýkonu v ľozsahu
udelenej licencie.
obiednávateľ ie oprávnený licenciu postúpiť bez súhlasu Partnera.
Paľtner rryhlasuje, že má vysporiadané všetky autorské práva a iné práva chránené Autorským
zákonom a je oprávnený udeľovať licenciu talq ako ie to uvedené v tomto článku Zmluvy.

13.

14.

15.
16.
77.
18.

19,
?o.

UoErsMrsÚHtAsU
2L. Partner ako spoločný zástupca osôb uskutočňujúcich Umelechý výkon dáva týmto

objednávateľovi súhlas na použitie mien, podobizní, obrazoých snímolĺ, obrazových a zwkoqých
záznarlov a obrazovo-zvukových záznamov umelec\ých ýkonov či iných pľejavov osobnej
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22.

povahy osôb uskutočňuiúcich Umelec\ý výkon alebo ĺch pľejavov osobnej povahy (ďalei len
,,Súhlas"J.
Objednávatel' ie oprávnený použiť predmeý ochrany podl'a bodu 21 Zmluvy sám alebo
prostrednícwom tľetej osobyvšet$imi známymĺ spôsobmi použitia a vneobmedzenom ľozsahu.
Paľtner udel'uje Súhlas na celý čas tĺvania doby právnej ochrany predmetov podľa
bodu 21Zmluvy.
Objednávateľje opľávnený Súhlas postúpiť bez súhlasu Partnera.
Zmluvné strany sa dohodli, že Partner udel'uje Súhlas uvedený v bode 21 teito Zmluvy
bezodplatne.
Partner vyhlasu|e, že má vysporiadané všetlry práva chránené právnymi predpismi Slovenskej
republiky a je oprávnený udelbvať súhlas tah ako ie to uvedené v tomto článku Zmluly.

23.

24.
25.

26.

Spn ecÚvlľľ osoBNýGH Úoĺ'ov
27. Spracúvanie osobných údajov Partnera a ním zastúpených osôb sa rykonáva na právnom základe

- spľacúvanie osobných údajovje nevyhnutné na umelec\ý účel v súlade s ustanovenÍm 5 78 ods.
L zákona č,. 18 / 2018 Z. z. o ochr ane osobných údaj ov'

28. Pri spracúvaní osobných údajov Paľtnera anĺm zastúpených osôb uskutočňujúcich Umelec{ý
ýkon vystupuie obj ednávateľ v pozícii prevádzkovateľa.

29. Účelom spľacúvania osobných údajov je plnenie podl'a tejto Zmluvy, najmä, avšak nie ýhradne
prezentácia a pľopagácia Partnera a objednávateľa.

30' Rozsah spracúvania osobných údajov ie určený naimä právami a povinnoďami Paľtnera
a obiednávateľa podľa tejto Zmluvy, okrem iného najmä v rozsahu: meno' priezvisko, fotografi4
videozáznam.

31. Spraďvanie osobných údaiov Partnera ie nevyhnutné po celú dobu platnosd a účinnosti tejto
Zmlurr5l, existencie objednávateľa ako aj trvania účelu spľacúvania osobných údajov, ktorým ie
prezentácia a propagácia Partnera a objednávatel'a.

32. Spľacúvanie osobných údaiov je zároveň neryhnutné na plnenie Zmlury v súlade s právnym
základom spľacúvania osobných údajov uvedenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady tĺu) 20L6/679 o ochrane ýzicých osôb pri spracúvaní osobných údajov
a volhom pohybe takýchto údajov (d'alei len "GDPRJ.33. Partner má právo na prístup k osobným údajom ýkajúcich sa Partnera podl'a usanovenia čl. 15
GDPR

34. Paľtner má právo na opraw alebo vymazanie alebo obmedzenie spľacúvania osobných údajov
podl'a ustanovení čl.1.6 ú17 ačl'.18 GDPR

35. Partner má právo na prenosnoď osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR.
36. Parbrer má právo namietať proti spľacúvaniu osobných údajov podlh čl. 21 GDPR
37, Paľtner má pľ.ávo podať ďažnoď alebo návľh na začatie konania dozornému oľgánu, ktorým ie

Úrad na ochranu osobných údajov podľa ustanovenia s 100 zákona o ochrane osobných údajov.
38. Partner má pľávo sa v súúslosti s jeho právami v oblasti ochrany osobných údaiov, kedykolVek

obrátiť na obiednávatelb prĺčom kontaktné údaje objednávateľa sú uvedené vzáhlaví tejto
Zmlurry.

39. Zodpovednou osobou objednávatel'a v oblasti spracúvania osobných údajov je zamesbnanec
obj ednávatel'a: Mgr. I ozef Košč' email : gdpr@k1 3.sk

TRvAl{lE A sKot{ČENIE zMLtIvY
40. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 2L'02.2o21.
4L Túto Zmluvu ie možné skončiť dohodou Zmluvných strán.
42. odstúpiť od tejto Zmluvy môžu obe Zmluvné ffiany iba v obzvlášÍ závažných prípadoch, a\ými

sú choľoba, úraz alebo udalosti vis major.
43. objednávateľ môže odstupiť od Zmluvy aj v prípade, ak Partner poľuší Zmluvu podstatným

spôsobom alebo aj bez uvedenia dôvodu.
44. odstupenie od Zmluvy musí byt v písomnei forme a musí byť doľučené druhej Zmluvnej strane.

objednávateľ môže odstupiť od teito Zmluvy aj zaslaním odshrpenia na e-mailovú adresu
Paľtnera, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy'
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45- Partner je povinný bezodkladne písomne informovať objednávatel'a o osobitných subjektÍvnych
dôvodoch na sEane Paľťnera spôsobujúcich obiektívnu nemožnosť plnenia predmetu Zmluvy.
V takomto prípade má objednávatel'právo odstupiť od Zmlur4y a nárok na náhiadu škody.

46. V prÍpade odstupenia od Zmluly:
a) obiednávatel'má nárok na náhľadu spôsobenej škody, lttorá pozostáva najmä z vynaložených

nákladov,
b) nemá Partner náľok na náhradu vynaložených nákladov.

ZivľnľčľÉ UsTANovENrA
47. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmtuvou neupľavené sa riadia pľíslušnými

ustanoveniami Autoľského zákon4 zákona č'. 40 /t964 Zb. občianslcy zákonnÍk v znení neskoľších
predpisov a ostatnými všeobecne záväzný,rniprávnymi pľedpismi platnými na území Slovenskej
republĺlry.

48. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory týkajúce sa vďahov súvisiacich s touto Zmluvu budú
riešené pľĺslušnými súdmi Slovenskej republiky.

49, Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou si budú doručovať na
adresy uvedené v záhlaví tejto Zmlurry. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, kedy sa
vrátila odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručená. Písomnosť doručovaná elektľoniclqými
pľostriedkami na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v záhlaví tejto Zmlury sa považuje za
doručenú v druhý deň od iej odoslani4 a to vrátane prípadu, keď ju adľesát neprečítal. Akúkot'vek
zmenu adľesy na doručovanie, ako aj ostatrých kontaktných údajov (napr. ĺBAN,
e_mailovej adresyJ je zmluvná stľana u litorej ku zmene došlo, povinná bezodkladná písomne
oznámiť druhej zmluvnej srane spolu s uvedením nového kontalrtrého údaju, najmä nouó; ad."sy
pľe doručovanie, nového IBAN, prípadne novej e-mailovej adresy.

50. S prihliadnutím na ustanovenie $ 5a ods. 5 písm. r) ákona č.21L/2oooZ. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektoľých zákonov fzákon o slobode infoľmáciÍ}v znení
neskoršÍch právnych predpisov táto zmluva nadobúda platroď a účinnoď dňom jej podpisu
obi dvoma zmluvn;ýrni stranami.

51. Táto Zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch.l<aždá zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise.

52. Táto Zmluva sa môže meniť a aopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými
stranami.

53.

54.

Neplatnoď nielrtorého ustanovenia nemá za následok neplatnoď celej Zmlury, pokial' neide
o skutočnosť, s ktorou zákon spáia tieto účint<y.
Zmluvné strany rryhlasujú že osoby podpisuiúce tuto Zmluvu sú k podpizu Zmlur1y oprávnené,
s jej obsahom sa oboznámili a jej zneniu porozumeli. Zmluva bola uzatvorená po vzájomnej
dohode zmluvných strán, je pľejavom ich slobodnei a vážnei vôle a nebola uzatvorená v tiesni á
za nápadne nevýhodných podmienok Na znaksúhlasu s ňou ju vlastnoručne podpĺsujú.

V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa

objednávateľ: Partneľ:
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K13- kultúrne centľá,
organiácia

Tomáš Petraško
riaditeľ
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obec Malý Slavkov
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