ZMLUVA O DIELO
ktorú uzatvorili podľa § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov –
Občianskeho zákonníka (ďalej len „zákon“)
1

Zmluvné strany:

1.1

Zhotoviteľ:
Meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Adresa trvalého pobytu:
IBAN:

1.2

Mgr. art. Jozef Chabroň, ArtD.
11.2.1983
EH 747269
L. Novomestského 1217/88, 905 01 Senica
SK50 1100 0000 0029 3525 3942

Objednávateľ:
Sídlo: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
Batkova 2, 841 01 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka školy
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK11 7500 0000 0000 2583 1433
IČO: 36 06 72 11
DIČ: 202 154 97 94

2. Predmet zmluvy:
2.1
Predmetom zmluvy je umelecký výkon na spoločnom koncerte bratislavských
Základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), 14.11.2018 v koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie v Bratislave.
2.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ústnej dohody v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa podá umelecký výkon ako dirigent orchestra
bratislavských ZUŠ, na podujatí uvedenom v bode 2.1.
2.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že za uskutočnené vystúpenie podľa bodu čl.2 tejto zmluvy
zaplatí dohodnutú cenu 1000,-€ a poskytne zhotoviteľovi šatňu ako priestor na prípravu pred
umeleckým výkonom.
3. Čas a miesto plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 2.2.
a že sa zúčastní minimálne na 1 skúške s orchestrom pred jeho uskutočnením.
3.2
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia, v priestoroch Slovenskej filharmónie
v Redute v Bratislave a v priestoroch určených na skúšku orchestra.

4. Spolupôsobenie objednávateľa
4.1
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce
najmä v sprístupnení šatne v čase podľa ods. 3.1 tejto zmluvy.
4.2

Honorár bude vyplatený bezhotovostne.

4.3
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi
nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak
sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
5. Zodpovednosť za vady, záruka
5.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

6. Záverečné ustanovenia
6.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

6.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
6.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
6.4

Daňové záležitosti (Zákon 595/2003 o dani z príjmov) a Zákona Národnej rady

Slovenskej republiky o umeleckých fondoch č. 13/1993 Z. z. si vysporiada na základe
vzájomnej dohody zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 14.11.2018

.....................................................
Zhotoviteľ:

.............................................................
Objednávateľ:

Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov potrebných k uskutočneniu podujatia, ako aj k jeho
administratívnemu spracovaniu v súlade v zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

