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ev. č. objedn ávatel' a5Y.,l^l zo2l

Zmluva o verejnej produkcii

ktoru uzatvorili v zmysle ustanovenia $ 51 zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník
v zĺeni neskorších pľedpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

čHnok I.
Zmluvné strany

a

Objednávatel':
Názov:
Sídlo:
Štatutárny oľgán:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:
(ďalej len,,obj ednávateľ")

Termín:
Čas:

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Sal'a
Mgr. Jozef Belický, pľimátoľ mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s .

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

Poskytovatel':
Meno a priezvisko: Juraj Janík
Trvalý pobyt:
Dátum naľodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len,,poskytovateľoo)
(objednávatel' a poskytovateľ spoločne ďalej aj ako ,,zmluvné stľany")

Clánok II.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zĺrluvy o verejnej produkcii (ďalej len ,,zmluvď') je zabezpečenie
klavírneho vystupenia Juraja Janíka spolu s Kristínou Uhlíkovou poskýovateľom na

kulfuľno-spoločenskom podujatí Kulturne teto 202I .

Miestô ýkonu: nádvorie Renesančného kaštiel'a v Šali, P. Pĺĺzĺraňa t,927 01 Šaľa
6.8.202r
od 19:00 hod. do 20:00 hod.
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Clánok III.
Odmena

1) odmena za zabezpečenie a uskutočnenie vystúpenia klavíľneho vystúpenia Juraja Janíka
na podujatí Kultúrneho leta 2021 poskýovateľom podl'a tejto zmluvy sa uľčila na základe
vzájomnej dohody avsúlade sustanovením $ 3 zákonač. 1811996Z.z. o cenách, vznení
neskoľších predpisov, vyhlášky MF SR č.8711996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
18/1996 Z. z. ocenách vzneni neskorších predpisov vo výške 125,- Eur (slovom:
stodvadsať pät' eur), vľátane nákladov na dopravu. Predmetná cena je konečná a nemenná.
odmena bude vyplatená po riadnom ukončení predmetu tejto zmluvy pľevodom na
bankoý účet poskýovateľa'

2) Zmluvné strany sa v zmysle $ 43 ods. 14 zŕtkona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
zneni neskorších predpisov (ďalej |en ,,Zákon o dani z príjmov") dohodli na tom, že z
odmeny podľa tejto zmluvy mesto Šal'a nevyberie daň. Týmto sa poskytovateľ zaväzuje
riadne vyspoľiadať odmenu podľa tejto zmluvy v zmysle Zákona o dani z príjmov.

čHnok IV.
Pľáva a povinnosti poskytovatel'a

l) Poskýovateľ je povinný poskytnúť dohodnuté plnenie riadne a včas. Zanadĺe poskýnuté
plnenie sa povaŽuje plnenie v dohodnutom Žánľi a v kvalite obvyklej pre príleŽitost'
výkonu. Za včasne sa považuje poskytnutie plnenia v dohodnutom čase a dohodnutej
dlžke trvania.

2) Pokiaľ sa podujatie neuskutočni z dôvodov na strane poskýovateľa v mieste, termíne
a čase konania podujatia, tento uhľadí objednávateľovi všetky vzniknuté náklady, vrátane
zmluvnej pokuty vo výške 50Yo zdohodnutej odmeny. Tým nie je dotknutý nárok na
náhľadu škody.

3) V pľípade vyskytu vyššej moci, kedy nie je poskytnutie plnenia zmluvy moŽné od
poskytovateľa spravodlivo požadovať, je moŽné od nej odstupiť. Poskýovateľ je povinný
uvedené skutočnosti preukázateľne a bezodkladne doloŽiť objednávateľovi.

4) Poskytovateľ je povinný odviesť daň z príjmu podľa platných právnych pľedpisov

Clánok V.
Pľáva a povinnosti objednávatel'a

l) objednávateľ je povinný poskýnúť poskýovateľovi pri výkone potrebnú súčinnosť
technickéh o a or gaĺizačného charakteru.

2) Súčinnosťou technického charakteru sa rozumie poskytnutie ozvučenia, svetelnej techniky
a sluŽieb kvalifikovaného technika.

3) Súčinnosťotl otganizačného charakteru sa rozumie organizácia verejného ýkonu, najmä
informačná kampaň v obvyklom rozsahu a predstihu 14 dni pred konaním verejného

ýkonu.
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4) objednávatel' rná pľávo odstúpit'od zrnluvy v prípade:
a) neposkytnutia potľebnej súčirrnosti poskytovatel'otn,
b) vyšŠej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela.

5) Zamestnancom objednávatel^a poveľenýtn-vo veci dohodnutia podrnienok azabezpečenia
predrnetu tejto zmluvy je p. Martina Žitňáková, rnobil: +421 9O2 233 3ó3, e-mail:
zitnakova@sala.sk.

1)

Článok VI.
okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)

Zmluvne Stľany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej znrluvnej Strane z dôvodu
okolností vylučujúcich zodpovednost' (vyššia nroc). Za okolnosti vylučujúce zodpovednost' Sa
povaŽuje pľekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Strany a bráni jej v splnení
povinnosti, ak nemoŽno rozumne predpokladat', že by povinná Strana túto prekáŽŔu aleĹo jej
následky odvrátila alebo prekonala a d'alej, Že by v čase podpísania tejto zrrrluvy túto pľekáŽku
rnohla predvídat'. Za okolrrosti vylučujúce zodpovednost' sa povaŽujú najmä nepredvídatel'né
príľodné katastrofy' záplava, zernetrasenie' ZoSuVy pôdy, vojna, požiar, výbuclr, teroristický útok
a štrajk' výnimočný stav, núdzový stav, minroľiadna situácia ale aj nariadenia týkajúc" ,u oóhr.uny
Žívota a zdravía pri pandémii ochorenia COVID-19.

2) KaŽdá zo znluvných strán je povinná inÍbn-rrovat' telefonicky alebo elektľonicky a následne
písomnou fonrrou bez zb5n'očného odkladu druhú zrnluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich
zodpovednost'tejto znrluvnej Strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania tuŔy"hto
okolností. Znluvná Strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
je povinrrá poskytnút'druhej zmluvnej strane nrožnost'pľeveriť existenciu dôvodov vylučujúciclr
zodpovednost'.

Zm|uvná Strana postihnutá vyššou mocou sa zavázuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie
okolností vylučujúcich zodpovednost', aby bolo moŽné obnovit'plnenie predmetu tejto zrrrluvy
a na druhej zmluvnej Strane písonrne oznámit'zánik okolností vylučujúcich zodpovednost'.

3)

Clánok VII.
Záverečné ustanovenia

l ) Zm|uvne strany sa dohodli na totn' Že organizácia a vstup verejnosti na podujatie sa ľiadi
podl'a aktuálne platných uznesení Vlády SR súvisiacich s ochľanou života a zdravia
v súvislosti s pandémiou ochoľenia CoVID-l9.

2) Neposkytnutírn plnenia v dohodnutotn čase a rozsahu sa zmluva od počiatku ruší. Nárok
na zmluvnú pokutu a náhľadu škody týrn nie je dotknutý.

3) Pre zmluvne strany sú ľozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zm|uvne strany sa
dohodli' Že pokial' niektoré vzt'ahy za|ožene touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú
výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadit' občianskym zákonníkom a ostatnými
všeobecne záváznými právnyrni predpismi SR.

4) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej ľepubliky; zmluvné strany budú všetky
prípadné spory v súvislosti so Zrnluvou riešit' prednostne mirnosúdnou cestou, a to
rokovaniami a dohodou. V prípade' ak zmluvné strany nevyriešia vzájomne Spory
rnimosúdnou cestou' sú oprávnene rieŠit' spoľ súdom, pričorn v prípade súdneho sporu je
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daná príslušnost' slovenského súdu podl'a pravidiel stanovených v príslušných pľávnych
pľedpisoch S lovenskej republiky'

5) Zmluva je vylrotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktoých objednávatel'
dostane dve vyhotovenia a poskytovatel' jedno vylrotovenie podpísané opľávnenými
zástupcarni obidvoch zmluvných strán.

6) Dodatky k tejto zmluve musia byt' v písornnej ťorme so súhlasotn ztnluvných strán
a podpísané oprávneným zástupcom obidvoch zrnluvných stľán.

7) Poskytovatel' podpisorn tejto zmluvy poskytuje súhlas objednávatel'ovi na spracovanie
svojich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonorn č. |8l20l8 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o Zlnene a doplnení niektoých zákonov' v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu
identifikáciu poskytovatel'a na účely plnenia tejto zmlur,y, a to počas trvania tejto zrnlur,y,
najneskôľ však do lehoty vysporiadania všetkých ztĺvázkov vzniknutých na zák|ade tejto

zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.

8) Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu opľávnenýrni zástupcami obidvoch
zmluvných strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom
sídle mesta Šal'a, v súlade s ustanovenírn $ 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informácií) v zneni neskorších predpisov v spojení s $ 47a zákoĺa č. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov.

9) Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celého znenia zmluvy' vrátane so zverejnením
a sprístupnením ich osobných údajov v rozsahu mena a pľiezviska.

l0) Zmluvné strany vyhlasujú, Že ich spôsobilosť a voľnost' uzatvorit' túto zmluw, ako aj

spôsobilost' k súvisiacim pľávnym úkonom nie je Žiadnym spôsobom obmedzená, alebo
vylúčená azároveí vyhlasujú, Že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, prejav ich vôle
je určitý a váŽny, zmlruva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne neýhodných
podmienok anaznak súhlasu ju podpisujú.

V Šali dňa \'t- ?D

Za poskytovatel'a:

V Šali dňa

Za objednávatel'a:

if e lĺz

Janík

-l

Belic
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