
Zmluva
o umeleckom host'ovaní

uzatvorená v zmysle ust. s 269 ods. 2 zák. č. 5I3|I99I Zb. obch. zák. v znení
neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len,,zmluvďo)

hosťujúcim súborom: Štátna opera
so sídlom Národná Il,974 73 Banská Bystrica
zastúpenou: PhDr. Rudolfom HROMADoM, ľiaditel'om
bankové spoj enie : Štátna pokladnica Bľatislava
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0006 9958
IČo: 35989327
DIČ: 2021472123

ďalej len,,hosťujúci súboľ"

usporiaďateľom: Obec Kľajné
so sídlom Kľajné 52,91616 Kľajné
zastúpenou: JUDľ. Jánom KONECNIKOM' staľostom
bankové spojenie: Pz///ŕ š/rL'(// (/oĺ/Fzl?/9o, r'Š
IBAN: it"u léoo doco aao6' /3g4' /00 /
IČo: 00311715
DIČ: 2021019698

ďalej len,,usporiadatel"'

Čhnok I.
Pľedmet zmluvy

a

1. Na základe ZmLuvy o umeleckom hosťovaní (ďalej len ,,Zmluvď') sa host'ujúci súboľ
(6 účinkujúcich a 1 klavírny sprievod Státnej opery) zaväzuje uviesť pre usporiadateľa
konceľt:

POCTA ŠrnľÁľlKovl
hudobno-poetické pásmo venované Roku Milana Rastislava Štefáoika

Dátum a čas koncertu:29,9.2019 (nedel'a) o 1ó'00 hod.
Miesto konania: Evanjelický kostol ECAV, Krajné 161

2. Uspoľiadateľ zaplatí hosťujúcemu súboru dohodnutú odmenu podľa článku II. tejto
Zmluvy.
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Článok II.
Platobné podmienky

Usporiadat eľ zap|atí hosťujúcemu súboru za koncert odmenu vo výške 300,- €, slovom
tristo Eur, ktoľá je splatná nazáklade faktúry vystavenej hosťujúcim súborom do 14 dní odo

dňa doručenia faktúľy usporiadateľovi na účet host'ujúceho súboru - Štátna pokladnica
č. ú. SK44 8180 0000 0070 0006 9958.

článok III.
Práva a povinnosti zmluvnýchstľán

1. Povinnosti uspoľiadatel'a:
a) v deň koncertu pripraviť čisté pľiestory pre uskutočnenie koncertu;

b) zabezpečiť vstup mikľobusu hosťujúceho súboru na paľkovisko ku kostolu;

c) zabezpečiť priestory narealizáciu akustickej skúšky dňa29.9.2019 od 14,30 hod.;

d) zabezpečiť šatňu pre hosťujúci súbor' ktorého predpokladaný príchod na miesto

hosťovania je cca o 14,00 hod.;

e) zabezpečiť malý stôl, 3 stoličky bez bočných operadiel a svietnik so sviečkou;

f zabezpečiť, aby bez súhlasu zodpovedného zástupcu host'ujúceho súboľu neboli
vykonávané obrazové ani zvukové záznamy z konceľtu. Ak uspoľiadateľ túto

povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým spôsobenú, a to aj pri porušení práv

tretích osôb.

2. Pľávausporiadatel'a:
a) usporiadateľ má právo vyžadovať od host'ujúceho súboru splnenie predmetu

zmluvy v súlade s ustanovením čl. I ods. 1. tejto ZmIwry.

3. Povinnosti host'ujúceho súboru:
a) zúčastniť sa akustickej skúšky dŤn29.9.2019 o 14,30 hod.;

b) zabezpečiť na skúšku i konceľt vlastný elektrický klavír;

c) zabezpečiť ozvučenie elektrického klavíľa a sluŽbu I zvukára a 1 technika v čase od

14,30 hod.;

d) uviesť pľe usporiadateľa koncert, ktorý je pľedmetom tejto zmluvy, tj. uviest'

konceľt v teľmíne a čase podľa tejto Zmluvy a splniť všetky ostatné zmluvné

dojednania;

e) dodľžiavať predpisy o bezpečnosti a ochĺane zdravia pľi pľáci apožiarnej ochrany

v zmysle intemých pľedpisov usporiadateľa, s ktorymi ho zodpoveďný zamestnanec

uspoľiadateľa preukázatel'ne oboznámi;

I uhradiť S|ovenskému ochrannému zväzu autorskému (SOZA) poplatky súvisiace

s udelením licencie nauvádzanie tohto diela.

4. Práva hosťujúceho súboru:
a) na vyplateňie odmeny zariadne a včas splnený pľedmet Zm\uvy, v teľmíne, výške

a spôsobom dohodnutým v zmluve'
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ČHnok IV.
Všeobecné podmienky

Pokial' by nemohol byt' konc ert zo závažných dôvodov uskutočnený, je usporiadateľ

il;fu"ý'uy.o"u*ieť otom hosťujúci súbor najneskôr 10 dní pred teľmínom

vystúpenia.

Pokiaľ nedôjde k odvolaniu konceľtu v stanovenej lehote a koncert sa neuskutoční

" 
uľ,'.ľ,t oľvlk pľíčin na strane usporiadateľa, je uspoľiadateľ povinný host'ujúcemu

súboru uhĺadiť vynaloŽené naklady spojené s pľípľavou koncertu a 50 Yo dohodnutej

odmeny.

Hosťujúci súboĺ si vyhľadzuje právo pľípadnej zmen|-sólistu, resp' heľca (v pľípade

ochorenia niektoľého z členóv Ĺosľu3ĺcóho súboru). V takomto prípade je povinný

bezodkladn e ozĺámíť uvedené skutočno sti usporiadateľovi'

V prípade vzniku oľganizačných ptekážok, pľekážok pľi zabezpečovaní a realizácii

dohodnutého konceňu na ŕtoľejkoľvek zmluvnej stľane, tieto si po vzájomnej

konzultácii dohodnú ďalší postup prí realizácii a zabezpečovaní koncertu'

V pľípade, ak pľedmet tejto zmluvy nebude realizovaný z dôvodu vis major' nemá

ĺiäaiazo zm|ivĺých stľán nárok na náhľadu vzniknutej škody.

Čtánok V.
Tľvanie zmluvy

\

)

J

4.

5

.Y

1. ZmluvamôŽe zaniknúť ýmito spôsobmi:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,

bi ädstúpením od zmluvy jeánou zo zm|uvných stľán za podmienok stanovených

zákonom,
c) úplnym splnením zmluvných povinností oboma zmluvnými stľanami'

2. V pľípade porušenia povinností vyplývajúcich ztejto zmluvy sú zmluvné strany

op.aň"no ôd zmluvy'oa'tĺpĺľ. odštupením od zmluvy zmluva zaniká,.keď písomný

pľejav vôle oprávnónej ,i.uny odstúpiť od zmluvy je doručený. druhej stľane'

bostĺp"nĺ- oä zmluvy zanikajiĺ vsôtky pľáva a povinnosti strán- zo zmluvy'

odstúpenie od zm1uvy sa všaŕ nedotýka náľoku na náhradu škody vzniknutej

porušením tejto zmluvy.

3. V pľípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať zmluvnej strane akúkoľvek

písomnosť' doručujä sa tátó písomnosf na adľesu zmluvnej stľany uvedenú v záhlavi

)mluvy' dokiaľ n-ie je ,^"nu adresy písomne oznámeĺá zmluvnej stľane, ktoľá

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa p1somnosť aj pľi dodrŽaní tÝ9ht9 podmienok

vráti nedoručená 
"ĺq. 

u'p''padoch odmietnutia prevzatĺa zásielky, ak je adresát na

uvedenej adľese n.rártihrrut.ľný alebo zásielka sa vráti s označením adľesát neznámy)

zmluvné strany sa dohodli, ze ĺointy doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky

zmluvnej stÍang, ktoľá zásielku doručuje'

4. V pľípade, Že pľedmet tejto zmluvy nebude ľealizovaný v súlade s tou1o zmluvou,

zmluvná stľaná, ktorá tň skutočnosť zavini1a, je povinná uhra{|ť druhej strane

vzniknutú škoáu v zmysle $ 373 a nasl. zákona č.. 5I31I99I Zb. obchodného
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zĺĺkonníka v zneni neskorších predpisov s výnimkou uvedenou v čl. IV. bod 5 tejto
zmluvy.

Clánok VI.
Záv erečné ustanovenia

1. Právne vďahy, ktoľé nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia ĺazáklaďe
dohody zmluvných strán pľíslušnými ustanoveniami zákona č. 5l3lI99l Zb.
obchodného zákonník a v zneni neskorších predpisov.

2. Túto zmluvu je možné menit' alebo dopĺĺať len písomnými dodatkami podpísanými
všetkými účastníkmi zmluvy.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stľanami aúčinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v Centľálnom registľi zm|iv.

4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné, uľčité
azĺozumiteľné.
Žiaden z účastníkov neuzavľel zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvu si účastníci riadne pľečítali, poľozumeli jej obsahu ana znak
súhlasu ju podpisujú.

5. Táto zmluva je vyhotovená v tľoch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane host'ujúci
sťrbor a jedno vyhotovenie usporiadateľ.

p--\5'- h\a\
, V Banskej Bystrici, 2 [ All0. 20lg

V Kľajnom' 1 6 _08_ 2019

Za uspoľiadatel'a:Za host'ujúci súboľ:

ŠľÁľľĺĺ oFERA
Nároclná 11

97473 BANSKÁ BYSTRICA
-L4-

PhDr. Rudolf HROMADA
riaditeľ Štatnej opery
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starosta Krajné


