
LOGO: MOMKULT

Zmluva

uzatvorená na jednej strane medzi
MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
sídlo: 1124, Budapest, Csörsz u. 18., Maďarsko
identifikačné číslo organizácie: 01 09 938037
daňové identifikačné číslo:
zastupuje:
ako objednávateľom (ďalej: Objednávateľ),
.
a na druhej strane medzi

názov: Tanečné divadlo Ifjú Szivek
adresa: 811 02 Bratislava, Mostová 8 (SK)
DIČ DPH:
IČO: 31796796
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakt:
Štatutárny zástupca:
ako dodávateľom - výkonným umelcom (ďalej: Dodávateľ)
(ďalej Objednávateľ a Dodávateľ spoločne: Strany)
uzatvorená na nižšie uvedenom mieste a s dátumom a v súlade s nasledovnými podmienkami.

1. Predmet zmluvy
1.1 Predmet predstavenia: zabezpečenie predvedenia umeleckého diela Autentika /Vlastný materiál Tanečného divadla Ifjú

Szivek Táncszínház [Mladé Srdcia Tanečné divadlo] v rámci podujatí  uskutočnených na deň maďarskej kultúry
1.2 Termín: 21. januára 2022, o 19:00 (nástup o 12:00)
1.3 Príchod: v dohodnutý čas pred podujatím
1.4 Miesto: Budapešť, MOM Kulturális Központ [Centrum kultúry MOM] (1124, Budapest, Csörsz u. 18.), divadelná sála
1.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že za nižšie uvedených podmienok s cieľom vysielania programu sa na Objednávateľom

objednané predstavenie dostaví v stave vhodnom na vystúpenie.

2. Odmena za podanie umeleckého výkonu, platobné podmienky
2.1 Dodávateľovi za vykonanú činnosť prináleží brutto 3500 Eur, slovom tritisíc päťsto Eur, v tejto sume sú už obsiahnuté

všetky potrebné výdavky spojené s plnením tejto zmluvy  - výdavky na prácu, cestovné a ostatné výdavky. Objednávateľ
odmenu za podanie umeleckého diela uhradí bankovým prevodom na základe Dodávateľom vystavenej faktúry na
bankový účet Dodávateľa, číslo ,  a to do 30 dní od jej doručenia.

2.2 V prípade omeškania sa s úhradou odmeny za podanie umeleckého diela je Dodávateľ oprávnený si nárokovať úroky
z omeškania definované ustanoveniami občianskeho zákonníka Maďarska (maď. skratka Ptk.).

3. Práva a povinnosti zmluvných Strán
3.1 Zmluvné Strany sa zaväzujú k tomu, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy budú spolupracovať a poskytovať si

vzájomnú súčinnosť pri plnení jej predmetu, budú sa vzájomne informovať o všetkých takých okolnostiach, ktoré môžu
ovplyvniť riadne plnenie zmluvy.

3.2 Objednávateľ v záujme riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, Dodávateľovi na jeho žiadosť poskytne
všetky potrebné informácie, a  pri plnení tejto zmluvy je Objednávateľ Dodávateľovi v potrebnej miere k dispozícii, aby
mu umožnil splniť úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy v dohodnutom termíne a podľa najlepších vedomostí.

4. Práva a povinnosti Objednávateľa
4.1 Dodávateľ je povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa.
4.2 Pokyny sa nemôžu týkať organizácie práce, resp. nemôžu sťažovať plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Objednávateľ môže dávať pokyny iba v rámci tejto zmluvy.
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5. Práva a povinnosti Dodávateľa
5.1 Ak Dodávateľ mieni realizovať činnosť podania umeleckého výkonu zamestnancami, tak je tým povinný poveriť odborne

vzdelané a skúsené osoby. Dodávateľ je povinný pri výkone dodržiavať a dbať o dodržiavanie predpisov bezpečnosti pri
práci, bezpečnostných predpisov, protipožiarnych predpisov a predpisov na ochranu životného prostredia. Za všetky
škody vzniknuté z opomenutia tejto povinnosti a spôsobené Dodávateľovi resp. tretím osobám v plnej miere zodpovedá
Dodávateľ.

5.2 Dodávateľ, všetci zamestnanci resp. poddodávatelia Dodávateľa zúčastnení na plnení tejto zmluvy sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o všetkých dôverných, verejnosti neprístupných údajoch a skutočnostiach, plánoch, informáciách, obsahoch
dokladov, dokumentov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto Zmluvy a zverejnenie ktorých by mohlo porušovať právo
Objednávateľa na obchodné a iné tajomstvo.

5.3 Je povinnosťou Dodávateľa informovať svojich zamestnancov, poddodávateľov o ich právach a povinnostiach
vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zodpovedný za ich dodržiavanie a vykonáva kontrolu ich dodržania. Náklady spojené
s odstránením a zabránením škôd v dôsledku nedodržania hore uvedených resp. za škody vzniknuté v dôsledku
nedodržania hore uvedených je zodpovedný Dodávateľ.

5.4 Dodávateľ v prípade využitia služieb poddodávateľa alebo ktoréhokoľvek zamestnanca za ich konanie a plnenie tejto
zmluvy zodpovedá tak, akoby konal sám.

6. Účinnosť zmluvy
6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma oprávnenými zástupcami.
6.2 Zmena tejto zmluvy je možná iba písomnou formou na základe dohody oboch zmluvných Strán.
6.3 Táto zmluva zaniká:

- splnením záväzkov zmluvných Strán,
- ak splnenie predmetu zmluvy sa stane nemožným,
- ak na to oprávnená osoba zmluvu vypovedá,
- ak na to oprávnená osoba od zmluvy odstúpi,
- ak sa Zmluvné strany na ukončení zmluvy vzájomne dohodnú,
- ak sa u Dodávateľa právoplatne určila platobná neschopnosť alebo voči nemu je právoplatne zahájené konkurzné

konanie,
- Dodávateľ je v procese likvidácie bez právneho nástupcu.

6.4 Ak niektorá zo Strán  zmluvu vypovie, do 30 dní od uvedeného dátumu je povinná druhej Strane uhradiť 50% zo sumy
odmeny dohodnutej v bode 1.2 tejto zmluvy, ak ku výpovedi zmluvy dôjde 8 dní pred plánovaným podujatím, tak je
povinná uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100%  sumy odmeny.

7. Iné ustanovenia
7.1 Zmluvné Strany uvádzajú, že sú si vedomé epidemiologickej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19.

Zmluvné Strany vzájomne uvádzajú a potvrdzujú, že priebeh a trvanie epidémie a jej priamy vplyv na ekonomiku a na
právny vzťah riadený touto Zmluvou sa nedá dopredu predpovedať, ďalej Stranám nie je známe aké vládne alebo úradné
rozhodnutia sa prijmú v budúcnosti, ktoré môžu brániť alebo znemožniť riadne plnenie tejto Zmluvy. Z tohto dôvodu
v rámci tejto Zmluvy sa Strany dohodli, že ak v čase podujatia uvedeného v tejto Zmluve bude v Maďarsku v súvislosti
s pandémiou bude nariadený núdzový stav, alebo príslušné orgány opätovne nariadia obmedzenia (neúplný zoznam
možných opatrení: obmedzenie alebo zákaz vychádzania, zákaz návštev inštitúcií, obmedzený počet súčasne prítomných
osôb atď., ďalej iba: Epidemiologické opatrenia), tak Strany budú postupovať spoločne nasledovne: Zmluvné Strany sa
vzájomne dohodli na tom, že v prípade nariadenia Epidemiologických opatrení, ktoré znemožnia riadne uskutočnenie
podujatia, budú oprávnené od zmluvy odstúpiť alebo už po začatí plnenia zmluvy s okamžitou platnosťou zmluvu
vypovedať. Zmluvné Strany sú oprávnené v záujme plnenia predmetu zmluvy a dodržiavania Epidemiologických opatrení
spoločnou písomnou dohodou od ustanovení tejto Zmluvy sa odchýliť. Ak vzhľadom na Epidemiologické opatrenia
niektorá zo Strán – ešte pre začatím realizácie – zmluvu zruší, tak zmluvné Strany sú povinné sa v plnej miere vzájomne
vysporiadať.  Zmluvné Strany uvádzajú, ak Dodávateľ od Zmluvy odstúpi z dôvodu Epidemiologických opatrení, nie je
povinný Objednávateľovi pre zlyhanie podujatia zaplatiť zmluvnú pokutu uvedenú v bode 6.4 tejto Zmluvy. Po začatí
realizácie predmetu zmluvy sú Strany z dôvodu Epidemiologických opatrení oprávnené Zmluvu okamžite vypovedať,
v tomto prípade zároveň obe Strany budú znášať škody, ku ktorým z ich strany došlo a od druhej Strany nebudú
požadovať náhradu škôd spôsobených zrušením zmluvy, tohto práva sa Strany vyslovene vzdávajú.

7.2 Ak aktuálne epidemiologické predpisy na Slovensku neumožnia vycestovanie Dodávateľa alebo podanie umeleckého
výkonu; alebo v rámci súboru bude nariadená karanténa, tak platia tie isté podmienky, ako je uvedené v bode 7.1 tejto
Zmluvy.



7.3 Všetky vyhlásenia potrebné v zmysle tejto Zmluvy Strany sa podávajú povinne písomnou formou (zaslaním poštou alebo
elektronicky). Vyhlásenia v súvislosti s porušením zmluvy alebo zrušením zmluvy je možné zasielať iba poštou.  Písomne
podané vyhlásenia týkajúce sa porušenia zmluvy sa považujú za riadne doručené aj v tom prípade, ak adresát
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prevzatie zásielky odmietne alebo poštu nepreberá. V takomto prípade  termín doručenia je dátum odmietnutia prevzatia,
resp. deň podania poštového hlásenia o neúspešnom pokuse na doručenie zásielky.

7.4 Otázky v tejto Zmluve neuvedené alebo dostatočne podrobne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych
predpisov Maďarska, najmä ustanoveniami občianskeho zákonníka (maď. skratka Ptk.).

7.5 Zmluvné Strany sa dohodli, že v sporných otázkach, ktoré medzi nimi vzniknú,  v závislosti od hodnoty predmetu sporu
a v závislosti od vecnej príslušnosti sa podrobia miestne príslušnému všeobecného súdu podľa maď. zákona č. CXXX
z roku 2016 o pravidlách a zásadách občianskeho súdneho poriadku (maď. skratka Pp.).

7.6 Zmluvné Strany sa dohodli, že túto Zmluvu považujú za platnú ako celok, aj keby niektoré jej časti sa stali neplatnými.
7.7 Dodávateľ vyhlasuje, že si zásady o spracúvaní osobných údajov pre zmluvných partnerov  spoločnosti MOM Kulturális

Központ Nonprofit Kft. pod maď.  názvom: ”Adatkezelési tájékoztató a MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyek számára”  prečítal a obsahu  dokumentu porozumel.

7.8 Zmluvné Strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že vo všetkom zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpisujú.

V Budapešti,

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft
Zo strany Objednávateľa zastupuje:

Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Zo strany Dodávateľa zastupuje:
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MOMmkUlt
Szerzódés

amely létrejôtt egyrészról ikt.sz.: 2022/31/901
„4 sz. pld.

MOM Kulturális Kôzpont Nonprofit Kft. ú.i.: Schnelczerová Túnde

székhely: 1124. Budapest, Csôrsz u.18. tel.: 06/703269104

cégjegyzékszám: 01 09 938037
adószám: 22664503-2-43.
képviseletében: Hambuch Gerda

mint megrendeló (a továbbiakban: Megrendeló),

másrészról

név: Tanečné divadlo Ifjú Szivek
cím: 811 02 Bratislava, Mostová 8. (SK)

EU VAT: SK2021492660
nyilvántartási szám: 31796796
Bank: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0057 0849
kapcsolat: Varsányj Katalin (+421 903 265 353, managementGifjuszivek.sk)
Képviseli: Ing.arch. Ladislav Varsányi, generálny riaditeľ (úgyvezetó igazgató)
mint teljesító (a továbbiakban: Teljesító)
(a továbbiakban Megrendealó és Teljesító egyúttesen: Felek)
kôzôtt az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

A szerzódés tárgya
A fellépés tárgya: magyar kultúra napi rendezvénysorozat keretén belúl az lfjú Szívek Táncszínház Autentika| Saját
anyag músorának biztosítása
Idópont: 2022. január 21., 19:00 (beállás 12:00)
Érkezés: rendezvény kezdete elótt a megbeszélt idópontban
Helyszín: Budapest, MOM Kulturális Kôzpont (1124, Budapest, Csôrsz u. 18.) színházterem
Teljesító vállalia, hogy az alábbi feltételek mellett, músorszolgáltatás céljából, fellépésre alkalmas állapotban jelenik
meg a Megrendeló által rendelt elóadáson.

2. Teljesítési díj, fizetési feltételek
Teliesítót a tevékenységéért bruttó 3500 Euro, tehát bruttó Háromezerôtszáz euro ôsszegú teljesítési díj illeti meg,
amely magában foglalja a tevékenységhez sziikséges valamennyi munka-, utazási- és egyéb kôltséget.
Megrendeló a teljesítési díjat a kiállított számla kézhezvételétól számított 30 napon belúl banki átutalással fizeti
meg Teljesító IBAN: SK18 8180 0000 0070 0057 0849 számú bankszámiájára.
A teljesítési díj késedelmes kiegyenlítése esetén Teljesító jogosult a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot
felszámitani.
Felek jogai és kôtelezettségei
Felek kôtelezik magukat, hogy a jelen szerzódés hatálya alatt egymással egyúttmúkodnek, egymás feladatainak
teljesítését kôlcsônôsen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához sziikséges információt egymás
számára biztosítanak.
Megrendeló annak érdekében, hogy Teljesító vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátia Teljesítót a szúkséges
információkkal az igények felmerilésekor, valamint szúkség szerint Teljesító rendelkezésére áll a jelen szerzódés
teljesítése során annak érdekében, hogy Teljesító a jelen szerzódésben foglalt feladatokat idóben és legjobb tudása
szerint teljesíthesse.
Megrendeló jogai és kôtelezettségei
Teljesító a Megrendeló utasítása szerint kôteles eljárni.
Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetóleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Megrendeló
utasítást csak a jelen szerzódés keretei kôzôtt adhat.
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Teljesítô jogai és kôtelezettségei
Teliesító a szolgáltatás végzése során — amennyiben a munkát alkalmazottakkal kívánja ellátni — kôteles képzett és

gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkezó személyeket alkalmazni. Teljesító kôteles a munkavédelmi,
biztonságvédelmi, túzvédelmi és kôrnyezetvédelmi szabályokat a tevékenység végzése során betartani és

betartatni. Teljesító az e kôtelezettsége elmulasztásából eredó — a Megrendelónek, illetve harmadik személyeknek
okozott károkért — felelósséggel tartozik.
Teliesítót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, titoktartási kôtelezettség
terheli a jelen szerzódés teljesítése során vagy azzal, illetve azokkal ôsszefúggésben tudomásukra jutott (vagy
birtokukba kerúlt), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhetó, illetve nem
kôzérdekú adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra
hozatala a Megrendeló úzleti vagy egyvéb titkait sértené.
A Teljesító jelen szerzódés szerinti jogainak és kôtelezettségeinek Teljesító alkalmazottaival és alvállalkozóival

tôrténó megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenórzése Teljesító kôtelessége, illetve felelóssége.
A fentiek megsértéséból eredó hátrányok elhárításához és kikúszôbôléséhez szúkséges kôltségek, illetve a fentiek

megsértése folytán okozott károk Teljesítót terhelik.
Teljesító úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók vagy bármely alkalmazott magatartásáért és szerzódésszerú

teljesítéséé rt, mintha maga járna el.
A szerzódéshatálya
Jelen szerzódés annak mindkét fél általi aláírása napján jôn létre és lép hatályba.
Jelen szerzódés csak a Felek kôzôs megegyezése alapján, írásban módosítható.
Jelen szerzódés megszúnik:
a szolgáltatások teljesítésével,
a teljesítés lehetetlenné válásával,
ha az arra jogosult a szerzódést felmondja,
ha az arra jogosult a szerzódéstól eláll,
kôzôs megegyezéssel tôrténo megszúntetéssel,
ha Teliesító tekintetében jogerósen megállapításra kerúlt a fizetésképtelenség ténye vagy vele szemben jogerósen
csódeljárás indult,
ha Teljesítóvel szemben jogutód nélkäli megszúnést eredményezó eljárás indult.
Ha a szerzódést bármelyvik Fél felmondja, az 1.2 pontban megjelôlt idóponttól számított 30 napon belúl, kôteles a

másik Fél részére a 2.1 pontban rôgzített vállalkozási díj 50%-át, amennyiben a felmondásraa tervezett rendezvényt
megelózó 8 napban kerúl sor, úgya vállalkozási díj 100%-át meghiúsulási kotbérként megtéríteni.
Egyéb rendelkezések

Felek rôgzítik, hogy tudomásuk van a COVID-19, új korona vírus okozta humánjárvány járványúgyi helyzetéról. A

Felek kôlesčnôsen rôgzítik és megerósitik, hogy a jelen Szerzódés aláírásnak napján megjósolhatatlan a járvány

lefolyásának idótartama, annak gazdasági életre és a Felek kôzôtti jelen Szerzódésben szabályozott jogviszonyra

gyakorolt kôzvetlen hatása, továbbá nem ismerta Felek elótt, hogy a jôvóben milyen kormányzati, vagy hatósági

dôntések sziilethetnek, amelyek a szerzódésszerú teljesítést akadályozhatják, vagy ellehetetleníthetik. Ennek okán

a jelen Szerzódésben foglaltan megállapodnak arról, hogy amennyiben a jelen szerzódésben rôgzített rendezvény

idejére esó idószakra vonatkozóan Magyarországon a járvánnyal ôsszefiiggésben, egészséglgyi válsághelyzetet
rendelnek el, vagy ismételten korlátozások alkalmazását írnak eló az illetékes hatóságok (nem taxatív felsorolás:

kijárási korlátozás vagy tilalom, intézménylátogatási tilalom, létszám korlátozások stb. továbbiakban egyútt:

Járványúgyi intézkedések), úgy abban az esetben a Felek az alábbiak szerint járnak el, egymással teljeskôrúen
egyúttmúkodve A Felek kôlesônôsen megállapodnak abban, hogy a Rendezvény szerzódésszerú megtartását
ellehetetlenító Járványúgyi intézkedések elrendelése esetén, jogosulttá válnak a jelen Szerzódés elállással, vagy

teljesítést megkezdését kôvetócn azonnali hatályú felmondással tôrténó megsziintetésére. A Felek jogosultak — a

szerzódés teljesítése és a Járványúgyi intézkedéseknek való megfelelés érdekéhen — kôzôs írásbeli megállapodással
eltérni jelen Szerzódésben foglalt rendelkezésektól. Amennyiben a Járványúgyi intézkedésekre tekintettel a

Szerzódéstól bármely Fél elállással — még a teljesítés megkezdése elótt — megszúnteti, a Felek kôtelesek egymással

teljeskôrúcn elszámolni. A Felek rôgzítik, hogy a Teljesító nem kôteles a Megrendeló részére megfizetni a 6.4

pontban foglalt meghiúsulási kôtbért, amennyiben a jelen Szerzódéstól a Járványúgyi intézkedésekre való

tekintettel eláll. A jelen Szerzódés szerinti teljesítés megkezdését kôvetóena Felek a Járványúgyi intézkedésekre
való tekintettel jogosultak azonnali hatályú felmondásra, ugyanakkor ebben az esetben minden Fél maga viseli a

nála felmerúlt károkat és nem kôtelezheti a másik Felet a szerzódés megsziintetésébôól eredó károk megtéritésére,
ezen jogukról Felek kifejezetten lemondanak.
Amennyiben az aktuális szlovák járványúgyi elóírások nem teszik lehetóvé Teljesító kiutazását vagy elóadását, vagy

a társulaton belúl katanténhelyzet keletkezik, ugyanazok a feltételek érvényesek mint a 7.1.pontban.
A jelen szerzódés szerint szúkséges valamennyi nyilatkozatot Felek írásban (postai vagy elektronikus úton kôzôlve)

kôtelesek megtenni. A szerzódésszegéssel, illetve a szerzódés megszúnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag
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postai úton kézbesíthetók.

A
jelen szerzódéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerúcn kôzôltnek

tekintendók, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a kúldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés

idópontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséról szóló postai

jelentés napja.
Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Felek a jelen szerzódés alapján felmerúló vitás kérdések eldôntésére alávetik magukat a per tárgyának értékétól és

hatáskôrtól fúggóen a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tôrvény alapján általános illetékességgel

rendelkezó bíróság illetékességének.
Felek megállapodnak abban, hogya jelen szerzódést egészében érvényesnek tekintik abban az esetben is, ha annak

egyes részei esetleg érvénytelennek bizonyulnának.
Tneljesító kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette MOM Kulturális Kôzpont Nonprofit Kft. „Adatkezelési

tájékoztató a MOM Kulturális Kôzpont Nonprofit Korlátolt Felelósségú Társasággal szerzódéses jogviszonyban álló

személyek számára" címú szabályzatot (www.momkult.hu/adatvedelem)
Felek a jelen szerzódést elolvasták, annak szôvegét kôzôsen értelmezték, tartalmát megértették, és mint

akaratukkal mindenben egyezót helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 20127. ča, A. MOM Kuti s Kôzponí Nonprofit Kft.
11 jE sl, LSOTSZ U. 18.
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i
MOM Kulturális Kôzbont Nonprofit Kft. 1. Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Megrendeló Teljesító

képviseletében: képviseletében.
Hambuch Gerda Ing.arch. Ladislav Varsányj

[úgyvezetó igazgató] (generálny riaditeľ- úgyvezetó igazgató)

Ellenjegyzem:

Készilt 3 eredeti példányban.
Egy példány 2 lap.
Kapják:—1.sz. pld.: Teljesító

[  2.5z. pld.: Gazdasági Iroda( 3. sz. pld.: Irattár
NP


