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Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu c - ^ 

Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 
Stummerova 385/16 
955 01 Topoľčany 
zastúpené: Ing.Janou Malinkovou, riaditeľkou 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: IBAN SK5481800000007000311599 
DIČ:2021468218 
IČO: 36102598 

a* 

Dis. Tatiana Karvayová 

ČI. I. Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa Dis.Tatiana Karvayová za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve zaväzuje zabezpečiť a vykonať pre Tríbečské osvetové stredisko umelecký 
výkon špecifikovaný v odseku 2 tohto článku. 

2. Umeleckým výkonom je zachovávanie ľudových tradícii - práca na hrnčiarskom kruhu 
v programe „Piknikové leto" v Parku športovcov dňa 01.08.2020. 

v 
Cl. II. Odmena 

1. Odmena za vykonanie umeleckého výkonu a odmena za jeho použitie je stanovená na 
základe dohody zmluvných strán v celkovej výške 100,- €. Tríbečské osvetové stredisko 
sumu nezdaňuje. 

2. Nárok na úhradu odmeny vzniká po riadnom vykonaní umeleckého výkonu 
špecifikovaného v článku I. Podľa § 5 zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona sa za 
umelecký výkon považuje predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého 
diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, tancom alebo iným spôsobom. 

3. Príjem za umelecký výkon si výkonný umelec zdaní osobne. 

ČI. III. Bezpečnosť pri práci 

Bezpečnosť pri práci a ochrane pred požiarmi je potrebné dodržiavať nasledovne: 
- počínať si tak, aby ste neohrozili zdravie svoje a ani ostatných účastníkov podujatia, 

dodržiavať právne a ostatné predpisy a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
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- myslieť vždy na bezpečnosť svojho jednania a nepreceňovať vlastné schopnosti, 
- neuvádzať do chodu stroje alebo zariadenia, pokiaľ ste sa nepresvedčili, že tým neohrozíte 

svoje zdravie alebo zdravie inej osoby, 
- zdržať sa prác, na ktoré ste neboli vyškolení a ktoré si vyžadujú odbornú kvalifikáciu, 
- dodržiavať poriadok v priestoroch, v ktorých sa pohybujete, nezakladať predmetmi únikové 

cesty, ktoré sú vyznačené, 
- riadiť sa bezpečnostnými značkami a rešpektovať varovné signály a upozornenia, 
- ohlásiť každý požiar, ktorý bol spozorovaný a nedal sa uhasiť pomocou požiarnej 
^signalizácie a vyhlásiť evakuačný poplach z podujatia, aby osoby opustili objekt, 

- ohlásiť každý zistený úraz kvôli zabezpečeniu riadneho ošetrenia a spísania záznamu 
o úraze, 

- oznámiť ihneď zistené nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie 
ľudí na podujatí, podieľať sa na ich odstraňovaní podľa svojich možností, 

- v priestoroch je zakázané fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom. 

1. Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať umelecký výkon s náležitou starostlivosťou, 
v uvedenom čase a v uvedenom rozsahu. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich slobodnej vôle, určite a zrozumiteľne. 

3. Autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi. 
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné urobiť výhradne písomnou 

formou po obojstrannom súhlase obidvoch zmluvných strán. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú stranu. 

V Topoľčanoch 24.07.2020 

v 
Cl. IV. Záverečné ustanovenie 

TRIBECSKE OSVETOVÉ 
STREDISKO / 

finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonal! v nej pokračovať alebo 

Meno o priezvisko z a m e s t n a n c a : Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: 


