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ZMLUVA  O SPOLUPRÁCI A   UMELECKOM  HOSŤOVANÍ  
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 185/2015  Z. z. (Autorský zákon) 

 

 

Dodávateľ:    Flautiada, občianske združenie 

Sídlo:      Nové Záhrady III/11, 82105 Bratislava  

Zastúpené:     Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD., štatutárny zástupca  

IBAN:      

BIC:       
IČO:      42 172 535   

IČ DPH:     SK2023268104 

DIČ:      2023268104 

Registrácia:                MV SR č. VVS/1-900/90-34275 

 

(ďalej len dodávateľ)   

 

a 
 

 

Objednávateľ:    UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA 

Sídlo:     Štúrova 6, 811 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca :   Mgr. art. Marián TURNER, generálny riaditeľ  

Organizačná zložka:   Dom umenia Piešťany 

Korešpondenčná adresa:         Nábrežie I. Kraska 1, 921 01 Piešťany 

Osoba oprávnená konať a     

podpisovať vo veciach Zmluvy: PhDr. Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia 

Piešťany 

IČO:     00164828 

DIČ:                          2020829976 

IČ DPH:     nie je platcom DPH 

Registrácia:  Zriadený Ministerstvom kultúry SR na základe 

zriaďovacej listiny č. MK–1510/2000–1 z  20. 9. 2000  

a rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o doplnení 

zriaďovacej listiny č. MK–1804/2014–110/8742 zo dňa 

19. 5. 2014 

Bankové spojenie:    

IBAN:      

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu 
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Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy  je zabezpečenie a realizácia podania umeleckého výkonu umelcov –

v rámci 65. music festivalu Piešťany:  koncert  „ FLAUTIÁDA“.  

Na organizovaní podujatia spolupracuje objednávateľ a dodávateľ.  

Koncert môže byť zaznamenaný regionálnou TV Karpaty.  

Podľa aktuálne platných  opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v danom období je 

možnosť online prenosu tohto podujatia za prítomnosti účinkujúcich a návštevníkov.  

Umelci týmto udeľujú licenciu pre US Lúčnica - Dom umenia Piešťany a TV Karpaty, na 

záznam a šírenie nahrávky uvedeného koncertu, prostredníctvom vysielania TV signálu, 

streamu, sociálnych sietí, ako aj ďalších mediálnych prostriedkov, bez ďalšieho obmedzenia. 

Termín realizácie koncertu:   25.11. 2020 o 19.00 hod.  

                                               ( pôvodne plánovaný termín podujatia 9.11. 2020 o 19.00 hod.) 

Miesto konania:  Malá sála Domu umenia, Nábrežie I. Kraska 1, Piešťany  

 

Účinkujú:  

Účastníci medzinárodnej flautovej súťaže Stanislava Cvancigerová, Laura Nagyová , 

Krištof Ján Župník. 

Program: 

Carl NIELSEN, Bohuslav MARTINŮ, Georges BIZET, François BORNE, G. ROSSINI, 

Jacques IBERT, Sergej Sergejevič PROKOFIEV, J. CASTÉREDE 

Čl. 2. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi odmenu za podanie umeleckého výkonu  

umelcov  v celkovej sume 400,00 Eur (slovom:  štyristo Eur).   

Faktúra bude uhradená bankovým prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy     

a to najneskôr do 14 pracovných dní od dodania faktúry dodávateľom. 

2. Objednávateľ je povinný oznámiť a odviesť  poplatky za použitie a šírenie online predvedených 

hudobných diel ochranným autorským organizáciám SOZA. 

 

Čl. 3. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ  sa zaväzuje: 

      -  uviesť koncert v súlade s predmetom tejto zmluvy čl. 1.  

      - dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany v zmysle 

interných predpisov v mieste konania koncertu 

      -  dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať všetky aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  

SR v danom období, čo preukáže v deň podujatia, v prípade potreby,  objednávateľovi  

 

2.     Objednávateľ sa zaväzuje:  

      - zabezpečiť koncert technicky a organizačne podľa požiadaviek dodávateľa 

      - zabezpečiť kompletnú propagáciu koncertu a predaj vstupeniek  

      - zabezpečiť vyhovujúce priestory pre účinkovanie umelcov -  šatne pre účinkujúcich, atď...  

 

3.     Zmluvné strany sú  povinné z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej 

republiky vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-

19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 dodržať všetky aktuálne súvisiace podmienky vydaných 
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Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia počas prípravy a 

realizácie predmetného podujatia.  

 

Čl. 4. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ   nezodpovedá počas podujatia za škodu spôsobenú účinkujúcim a technickým  

          pracovníkom - odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením ich  majetku v priestoroch   

          konania koncertu a v priestoroch s nimi súvisiacich.  

2.  Za svoje osobné a pracovné prostriedky si účinkujúci a technickí pracovníci zodpovedajú 

samostatne.   

3.  V prípade, že dodávateľ poruší zmluvu bez uvedenia dôvodu alebo nepodá výkon v dohodnutej 

lehote z vlastnej viny,  objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou a 

žiadať od dodávateľa náhradu škody v plnej výške.      

4.    V prípade, že z uvedeného dôvodu sa nebude môcť uskutočniť koncert vôbec, je dodávateľ 

povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti so zrušením koncertu.    

          5.      V prípade, ak predmet tejto zmluvy nebude realizovaný z dôvodu vis major (napr. živelná 

pohroma, ochorenie, úraz, pandémia Covid-19 a pod.), nemá žiadna zo zmluvných strán 

nárok na náhradu vzniknutej škody. 

          6.  Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle sú vážne, slobodné, určité a  zrozumiteľné. 

Žiaden z účastníkov neuzavrel zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

Zmluvu si účastníci riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

7.      Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou     

                   písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

8.  Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť   

          dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri  zmlúv.   

         9.   Táto zmluva sa vyhotovuje v troch  (3) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží  

 2 vyhotovenia a dodávateľ jedno  vyhotovenie.    

    

V  Bratislave, dňa 19. 11. 2020   V Piešťanoch, dňa 18. 11. 2020 

 

 

 

______________________________                      ______________________________ 

Mgr. art. Ivica Gabrišová, ArtD.,    Mgr. art. Marián Turner   

štatutárny zástupca      generálny riaditeľ US Lúčnica       

Flautiada, občianske združenie                                                   

 

 

 

______________________________ 

PhDr. Edita Bjeloševičová  riaditeľka 

Domu umenia Piešťany 

                     


