;
ZMLUVA O UMELECKEJ ČINNOSTI

Vykonávateľ: Tatiana Šúrová
Dátum narodenia 12.12.1988
Rodné číslo: 88 62 12/8671
Číslo OP: EC 174112
Bydlisko: Štefana Králika 5, 841 07 Bratislava
Č.ú.: 1033794008/1100
Objednávateľ: Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01 Pezinok
IČO: 00350095
DIČ: 2020663645

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dohoda o zabezpečení umeleckej činnosti – moderovanie
a kultúrne vystúpenie počas slávnostnej akadémie pri príležitosti 55. výročia založenia múzea,
ktoré sa uskutoční dňa 19. 3. 2015 v čase od 17.hodiny do 19.hodiny v priestoroch múzea.

II.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na deň 19. marec od 17 hod. do 19. hod.

III.
Odmena za vykonanie umeleckej činnosti (koncertného vystúpenia)
Zmluvné strany dohodli cenu za vystúpenie vo výške 50 € (slovom päťdesiateuro).
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú odmenu vykonávateľovi najneskôr do 14 dní od
uskutočnenia koncertného vystúpenia a to prevodom na č.účtu 1033794008/1100
.

IV.
Povinnosti vykonávateľa
Vykonávateľ je povinný dostaviť sa na miesto podujatia v primeranom spoločenskom
odeve, a zabezpečiť najvyššiu možnú umeleckú kvalitu koncertného vystúpenia. Vykonávateľ
má právo odstúpiť od tejto zmluvy najneskôr 48 hodín pred uskutočnením kultúrnej akcie.
V prípade, že túto časovú hranicu nedodrží, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
100 €. Vykonávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach spojených s činnosťou vymedzenej v tejto zmluve a to najmä o výške svojej
odmeny.
Vykonávateľ sa zaväzuje, že si vysporiada daňové záväzky.

V.
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ je povinný priebežne informovať vykonávateľa o všetkých
skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť priebeh koncertného vystúpenia, ako aj zabezpečiť
adekvátnu technickú podporu (stolička, stôl), ktorá umožní nerušený priebeh vystúpenia.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu v dohodnutej výške a v dohodnutých
termínoch
Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť z honoráru vo výške 2% umeleckému fondu

VI.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
Táto zmluva sa vypracuje v troch rovnopisoch, z ktorých 2 pôjdu objednávateľovi.

V Bratislave, dňa 12.3.2015

.................................................
Vykonávateľ

............................................
objednávateľ

