
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
a udelení licencie na jeho použitie

uzatvorená v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
obec Lukavica
Lipová 1409/1, 962 31 Lukavica
Zastúpené: Ing. Michalom Bartkom, PhD., starostom obce
IČO: 00648418

a

Výkonný umelec:
Meno a priezvisko : Alexandra Kubinová

I.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa výkonný umelec za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje podať
umelecký výkon – hudobná produkcia vážnej hudby na slávnostnom odhalení pamätnej tabule
Hane Ponickej dňa 17.9.2022 o 11:00 h. v areáli KD v Lukavici podľa požiadaviek objednávateľa a
zároveň udeľuje súhlas s použitím umeleckého výkonu na účel a spôsobom dohodnutým v tejto
zmluve.

II.
Odmena a platobné podmienky

1) Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene spolu vo výške 300 €, slovom tristo eur, ktorá
zahŕňa odmenu za podanie umeleckého výkonu a za udelenie licencie na jeho použitie.

2) Odmena podľa ods. 1 tohto článku je splatná do 15 dní po podaní umeleckého výkonu na
bankový účet výkonného umelca uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo v hotovosti k rukám
výkonného umelca bezprostredne po podaní umeleckého výkonu.

3) V prípade, ak je výkonný umelec zastupovaný organizáciou kolektívnej správy práv, podpisom
tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že je oprávnený uzavrieť túto zmluvu.



III.
Osobitné ustanovenie o dohode o nevybratí zrážkovej dane

1) Výkonný umelec sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmeny dojednanej v článku II. tejto
zmluvy objednávateľ zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s § 43 ods. 14
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevyberie.

2) Výkonný umelec vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom
daňovom priznaní.

3) Výkonný umelec berie na vedomie, že objednávateľ je povinný oznámiť toto dojednanie o
nevybratí zrážkovej dane správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho
roka, v ktorom bola táto dohoda uzavretá (§ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov).

IV.
Udelenie licencie

1) Výkonný umelec dáva touto zmluvou objednávateľovi súhlas na nasledujúce spôsoby použitia
jeho výkonu:

a) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
b) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
c) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti,
d) zásah do záznamu výkonu s cieľom jeho skrátenia alebo inej zmeny, neznižujúcej hodnotu

výkonu,
e) použitie fotografií vyhotovených v súvislosti s vyhotovovaním prvotného záznamu

umeleckého výkonu.
2) Výkonný umelec vyhlasuje, že touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu na celú dobu

trvania majetkových práv a v neobmedzenom rozsahu, pokiaľ ide o územie aj o počet použití
záznamov, resp. fotografií umeleckého výkonu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že
objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Výkonný umelec sa zaväzuje:

a) podať umelecký výkon s náležitou starostlivosťou, riadne a včas,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi nepriaznivé zmeny svojho zdravotného

stavu, prípadne iné skutočnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na plnenie záväzkov
výkonného umelca vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2) V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov výkonný umelec súhlasí so spracovaním jeho osobných
údajov, ktoré poskytol objednávateľovi, na účely tejto zmluvy.

3) Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť výkonnému umelcovi vhodné podmienky na podanie umeleckého výkonu a včas

poskytnúť informácie a pokyny súvisiace s umeleckým výkonom,
b) zaplatiť výkonnému umelcovi odmenu za podanie umeleckého výkonu a udelenie licencie na

jeho použitie v súlade s článkom II. tejto zmluvy.



VI.
Ostatné ujednania

1) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nastanú na strane výkonného umelca
skutočnosti, ktoré môžu ohroziť podanie umeleckého výkonu podľa požiadaviek objednávateľa,
pričom v takom prípade výkonný umelec nemá nárok na odmenu. Právne účinky odstúpenia od
zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy výkonnému
umelcovi, ktoré sa považuje za doručené výkonnému umelcovi pri osobnom odovzdaní
okamihom jeho prevzatia výkonným umelcom. Pri zaslaní oznámenia poštou alebo kuriérskou
službou na adresu výkonného umelca, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, sa oznámenie považuje
za doručené na tretí pracovný deň odo dňa jeho odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola
prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá, okrem prípadu, ak by došlo k preukázanému
doručeniu oznámenia skôr.

2) V prípade, ak výkonný umelec nemôže podať výkon vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných
mimoriadne závažných dôvodov, napr. úraz, úmrtie v rodine, je povinný o tom bez zbytočného
odkladu informovať starosti obce, tel. kontakt: 0911 690 627, e- mail: lukavica@zoznam.sk a
riadne zdokladovať nemožnosť plnenia svojho záväzku v zmysle tejto zmluvy. V takom prípade
odmena dohodnutá v tejto zmluve výkonnému umelcovi neprislúcha vôbec.

3) Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu v zmysle čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy vinou alebo z
dôvodu na strane výkonného umelca (s výnimkou dôvodov uvedených v odseku 2 tohto článku),
je výkonný umelec povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške odmeny za
podanie umeleckého výkonu a udelenia licencie na jeho použitie v zmysle čl. II. ods. 1 tejto
zmluvy. Výkonný umelec vyhlasuje, že považuje výšku zmluvnej pokuty s ohľadom na možné
negatívne následky nepodania výkonu (poškodenie dobrého mena objednávateľa, skutočná
škoda na strane objednávateľa a pod.) za primeranú. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.

4) Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu v celom rozsahu, ale len v časti z dôvodov vyššej moci alebo
z dôvodov uvedených v odseku 2 tohto článku, patrí výkonnému umelcovi pomerná časť
dohodnutej odmeny, a to podľa toho v akom rozsahu bol výkon prijatý.

5) V prípade, ak z dôvodov na strane objednávateľa nepríde k podaniu umeleckého výkonu,
objednávateľ uhradí výkonnému umelcovi preukázateľne vynaložené náklady.

6) Zmluva môže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

VII.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode
informácií ) v znení neskorších predpisov a v centrálnom registri zmlúv.

2) Výkonný umelec výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu na webovom
sídle obce Lukavica, v centrálnom registri zmlúv a so spracovaním všetkých osobných údajov v
nej obsiahnutých.

3) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to

mailto:lukavica@zoznam.sk


najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a Občianskym
zákonníkom v znení neskorších predpisov.

4) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.
5) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po dve

vyhotovenia, pričom všetky majú platnosť originálu.
6) Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou je

podpisujú.

V Lukavici, dňa 17.09.2022


