ZMLUVA
O USKUTOČNENÍ A POUŽITÍ UMELECKÉHO VÝKONU
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
So sídlom: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Zastúpená: Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., riaditeľ
IČO:
00 164 895
DIČ:
20 21 24 66 23
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609

(ďalej len divadlo)
a
Július Selčan
Dát. narodenia:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bydlisko:

(ďalej len umelec)

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie a použitie umeleckého výkonu (ďalej len výkon) umelca
v predstavení Slávnostné Gala venované 60. výročiu narodenia Júliusa Selčana. Prepojenie rôznych
hudobných telies v jedinečných hudobných aranžmánoch Orchestra Jula Selčana, PUĽS-u a dua La
Femme. V rámci koncertu zaznejú aj svetové evergreeny v interpretácii Felixa Slováčka, Sisa Sklovská
sa predstaví v rôznych hudobných žánroch (opera, opereta, muzikál, pop) a Števo Skrúcaný zaspieva
nesmrteľné hity Karola Duchoňa, ktoré realizuje divadlo v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre,
Veľká scéna.

1.2

Umelec uskutoční svoj umelecký výkon dňa 17. 10. 2018 so začiatkom predstavenia o 18.30 hod.
Veľká sála Divadla Andreja Bagara predstavenie trvá 90 minút bez pauzy

1.3

Divadlo je povinné zaistiť služby :
od 12:00 v deň predstavenia / stavba, svetlo, zvuk, obsluha JT, šatne pre účinkujúcich.
15:00 zvuková skúška
16:00 Generálka

Článok II.
Povinnosti divadla
2.1

Divadlo je povinné zaistiť pre realizáciu umelcovej činnosti zodpovedajúce podmienky tak, ako je to
možné na ňom oprávnene požadovať vzhľadom k technickému zázemiu priestorov, v ktorých sa
predstavenie realizuje a zaistiť zodpovedajúce priestory na skúšanie.

2.2

Divadlo je povinné zaistiť vyplácanie odmien umelcovi v termínoch touto zmluvou stanovených.

Článok III.
Povinnosti umelca pri príprave a realizácii predstavení
3.1

Umelec je povinný k všetkým činnostiam, na ktorých sa má podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou zúčastniť, hlavne na skúšku a predstavenia, dostaviť vždy dokonale pripravený k predvedeniu
svojho výkonu a v takom stave, aby mohol uskutočniť umelecký výkon zodpovedajúci umeleckým
a obchodným záujmom divadla a požiadavkám umeleckých profesií pri dodržaní harmonogramu skúšok
predstavenia a vlastnej realizácii predstavenia.

3.2

Umelec je povinný rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy, normy a možnosti technických zariadení
použitých v rámci predstavení.

3.3

Umelec podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, aby on (i výsledky jeho umeleckého výkonu ) boli uvádzané
na tlačovinách, zvukových a obrazových záznamoch, ktoré budú použité k propagácii predstavenia,
divadla, sponzorov a iných partnerov predstavenia (vrátane hromadných oznamovacích prostriedkov).
V tejto súvislosti je umelec povinný poskytnúť divadlu, prípadne divadlom určeným osobám potrebnú
súčinnosť (účasť na propagačných akciách, poskytovanie rozhovorov, fotografovanie a pod.). Odmena
umelca za aktivity podľa tohto bodu zmluvy je zahrnutá v odmene určenej v zmysle bodu 5.1 tejto
zmluvy. divadlo je povinný umelca dopredu oboznámiť s charakterom a časovým plánom propagácie
predstavenia a včas mu oznamovať príslušné termíny.

Článok IV.
Odmena umelca
4.1

Divadlo uhradí umelcovi za umelecký výkon dohodnutý v čl. I tejto zmluvy honorár vo výške 8.500,00
€. Slovom: osemtisícpäťsto eur.

4.2

Dohodnutá odmena v bode 4.1 zmluvy bude umelcovi vyplatená do 3. dní od uskutočnenia predstavenia,
za ktorý mu odmena prináleží, a to prevodom na účet.

4.3

Mimo odmeny špecifikovanej v bode 4.1 tejto zmluvy neprináleží umelcovi z tejto zmluvy už žiadne
ďalšie plnenie.

4.4

Divadlo neuhrádza umelcovi náhradu žiadnych hotových výdavkov (cestovné, stravné náklady a pod.).

4.5

Umelec je povinný oznámiť divadlu údaje potrebné k vyúčtovaniu jeho honoráru podľa tejto zmluvy.

Článok V.
Licencia
5.1

Umelec touto zmluvou udeľuje divadlu súhlas na použitie svojho umeleckého výkonu verejným
vykonávaním (divadelné uvedenie diela), nevýhradne, v neobmedzenom rozsahu, t. j. bez vecného,
územného, časového a množstevného obmedzenia.

Článok VI.
Platnosť zmluvy
6.1

Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú 17. 10. 2018. Ustanovenia zmluvy, ktoré upravujú vzťahy
na dlhšie obdobie zostávajú v platnosti po celý čas v nich stanovených.

6.2

Zmluva zaniká zo zákonných dôvodov stanovených ďalej v tejto zmluve.

6.3

Divadlo je oprávnené zmluvu vypovedať z nasledujúcich dôvodov:
a)

je zrejmé, že umelec nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, hlavne z dôvodov
ochorenia,
b) divadlo z ekonomických, technických či iných dôvodov rozhodne o ukončení prípravy či realizácii
predstavenia,
c) z dôvodu ukončenia možnosti realizácie predstavení v priestoroch podľa tejto Zmluvy,
d) z dôvodov vyššej moci.

6.4

V prípade zániku zmluvy, pred zahájením konania predstavenia, neprináleží umelcovi z tejto zmluvy
žiadne plnenie.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
7.1

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z nich jeden rovnopis obdrží umelec a dva rovnopisy
divadlo.

7.2

Všetky zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou formu a so súhlasom obidvoch
zmluvných strán.

7.3

Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené predovšetkým formou zmieru. V prípade ich
súdneho prejednávania rozhoduje súd vecne a miestne príslušný podľa sídla divadla.

7.4

Neplatnosť niektorého zmluvného ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy, pokiaľ sa
nejedná o skutočnosť, s ktorou zákon spája takéto účinky.

7.5

Umelec sa zaväzuje oznámiť všetky zmeny osobných údajov divadlu alebo ním splnomocnenej tretej osobe
a berie na vedomie, že pokiaľ takéto zmeny neohlási, ponesie následky z toho vyplývajúce.

7.6

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto umelec udeľuje súhlas na
spracovávanie jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zmluvy, a to za účelom
spracovania podkladov pre výplatu honorárov a k hláseniu miestnemu príslušnému správcovi dane na dobu
trvania tejto zmluvy.

7.7

Pokiaľ dôjde ku zmene záväzných právnych predpisov, bude príslušné ustanovenie tejto zmluvy, ktorého
sa zmena týka upravená v súlade s touto zmenou, pričom ostatné zmluvné dojednania zostávajú v platnosti,
pokiaľ by z dohody účastníkov zmluvy alebo z povahy zmeny nevyplývalo niečo iné.

7.8

Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, hlavne autorským zákonom a občianskym
zákonníkom.
Prešov
Nitra

za divadlo

umelec

