
Zmluva o vytvorení diela 
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

 

 

 

I. 

 

Zmluvne strany 

 

na jednej strane: 

 

Obec Horný Vadičov 
so sídlom :  Horný Vadičov 160, 023 45   

IČO:   00314030 

DIČ :  SK 2020553029 nie sme platcami DPH 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Žilina 

Číslo účtu:  3166499001/5600 

Zastúpená:  Miroslav Káčerik, starosta obce 

 

(ďalej len usporiadateľ) 

 

a 

 

na strane druhej: Ján Zajac, člen hudobnej kapely LUXBAND 

 

nar.  

r.č.  

č.OP.   

bydlisko: Horný Vadičov 422, 023 45 

 

 

 (ďalej len výkonný umelec) 

 

 

II. 

Definícia pojmov 

 

Výkonným umelcom sa na účely tejto zmluvy rozumie spevák, hudobník, herec, 

tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne 

dielo, umelecké dielo alebo folklórne, ktorý je občanom Slovenskej republiky, resp. nie je 

občanom Slovenskej republiky a jeho umelecký výkon sa uskutočňuje na mieste určenom 

touto zmluvou. 

 

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého 

diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom. 

 

 

 

 

 



III. 

Predmet zmluvy 

 

Touto zmluvou sa teda zaväzuje výkonný umelec uskutočniť (vytvoriť) pre usporiadateľa 

dielo – umelecký výkon v rámci kultúrno - spoločenského podujatia:                                                                             

 

Vadičovské slávnosti spod Ľadonhory   

 a to za nasledujúcich podmienok: 

- deň a hodina účinkovania: 20.07.2019 o 18.00 hod. 

- miesto účinkovania: Prírodný amfiteáter Hájnice 

                             

        

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Výkonný umelec má povinnosť dodržiavať pokyny organizátorov podujatia a zdržať 

sa takého správania, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi počas trvania podujatia. 

 

Výkonný umelec má právo označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, 

aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým 

spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia.  

 

Výkonný umelec má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred 

akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj 

pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok 

narušenie jeho cti a dobrej povesti. 

 

Výkonný umelec má právo rozhodnúť o zverejnení svojho diela. Výkonný umelec 

teda týmto udeľuje súhlas usporiadateľovi na zverejnenie diela – umeleckého výkonu, ktoré je 

predmetom tejto zmluvy. 

 

Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.  

 

Výkonný umelec týmto udeľuje usporiadateľovi súhlas na nasledujúce spôsoby 

použitia diela, ktoré tvorí predmet tejto zmluvy: 

 

 a) verejný prenos zaznamenaného umeleckého výkonu 

b) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,  

c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,  

d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho 

rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,  

e) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho 

rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, 

f) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti. 

 

Výkonný umelec udeľuje súhlas na použitie diela podľa tejto zmluvy usporiadateľovi 

v neobmedzenom rozsahu. 

 

V. 



Odmena 

 

Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť výkonnému umelcovi za vytvorenie, použitie a šírenie 

uskutočneného umeleckého výkonu podľa tejto zmluvy odmenu vo výške: 505,00 Eur. 

Slovom : Päťstopäť euro. 

 

 Zmluvné strany berú na vedomie, že z dohodnutej odmeny sa zráža 2 % príspevok do 

umeleckého fondu podľa zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších 

predpisov a 19 % zrážková daň podľa §43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. 

            

 

VI. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 
              Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

           Usporiadateľ a výkonný umelec zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy 

oboznámili, že s ním súhlasia, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, 

zrozumiteľne, určite a vážne a že nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných 

podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.  

 

           Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

 

 

 

 
V Hornom Vadičove  dňa 20.07.2019                                             
 
 
 
 
 
 
.....................................................                           ............................................. 
                usporiadateľ                                                      výkonný umelec 
 

 

 

Výpočet k zúčtovaniu: 

 

Brutto honorár:    505,00 € 

2 % príspevok do umeleckého fondu:    10,10 € 

19 % zrážková daň:      94,03 € 

K výplate:     400,87 € 

 

 

 

 


