ZMLUVA
o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Slovenský Grob
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta
00305073
2020662248
VÚB, a.s. Bratislava
SK93 0200 0000 0000 0322 7112

Umelec
Meno:
Trvalé bydlisko:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Umelec“)

Mgr. Coková Monika
M.R.Štefánika 21, 934 01 Levice
42366895
104467172
VÚB, a.s. Bratislava
SK65 0200 0000 0019 0710 3555

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého
výkonu, ktorý Umelec v súlade s touto zmluvou vytvorí pre Objednávateľa za odmenu
dohodnutú v tejto zmluve.
2. Umelec sa zaväzuje podať
umelecký výkon:
na spoločenskom podujatí:
v termíne:
v čase:

Vystúpenie skupiny REMIX
Hodové slávnosti na Jána 2021
26.06.2021
od 22:00 hod. do 02:00 hod. nasledujúceho dňa

Článok II.
Súhlas na použitie a šírenie umeleckého výkonu
1. Umelec udeľuje súhlas na použitie a šírenie umeleckého výkonu bez časového
a teritoriálneho obmedzenia pre interné účely a účely prezentácie Objednávateľa.
2. Právo na prípadné ďalšie použitie a šírenie umeleckého výkonu podľa tejto zmluvy
Objednávateľom je podmienené písomným súhlasom Umelca.

Článok III.
Odmena
1. Za vytvorenie, použitie a šírenie umeleckého výkonu prislúcha Umelcovi jednorazová
odmena vo výške 600,- €.
2. V odmene sú zahrnuté všetky náklady Umelca súvisiace s predmetom zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Umelcovi odmenu v hotovosti po riadnom a včasnom
zrealizovaní umeleckého výkonu.
4. V prípade zrealizovania časti umeleckého výkonu má Umelec nárok na prislúchajúcu časť
odmeny zodpovedajúcu zrealizovanému umeleckému výkonu.
Článok IV.
Povinnosti Umelca
1. Umelec sa zaväzuje
a) byť prítomný na spoločenskom podujatí minimálne 30 minút pred realizáciou
umeleckého výkonu,
b) umelecký výkon podať osobne, riadne a včas,
c) bez meškania oznámiť Objednávateľovi vážne prekážky, ktoré mu bránia v plnení
povinností podľa zmluvy (napr. choroba a pod.),
d) dodržiavať pokyny Objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou umeleckého
výkonu,
e) dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny Objednávateľa,
f) veci zverené v súvislosti s realizáciou umeleckého výkonu chrániť pred poškodením,
stratou, zničením a odcudzením, a zároveň sa zaväzuje po skončení umeleckého
výkonu ich vrátiť Objednávateľovi.
Článok V.
Povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje
a) vytvoriť pre Umelca vhodné podmienky pre prípravu a realizáciu umeleckého výkonu,
b) včas oznámiť Umelcovi všetky informácie a pokyny súvisiace s realizáciou umeleckého
výkonu, ako aj bezpečnostné pokyny,
c) po skončení umeleckého výkonu bez meškania prevziať od Umelca zapožičané veci.
Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
1.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy
a) ak Umelec umelecký výkon nepodá riadne a včas; v tomto prípade nemá Umelec nárok
na odmenu,
b) ak z dôvodov vyššej moci Objednávateľ nemôže zrealizovať spoločenské podujatie.

2. Umelec je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ nevytvoril vhodné podmienky
pre prípravu a realizáciu umeleckého výkonu, najmä nezabezpečil bezpečnostné opatrenia.
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia
od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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4. Odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej
strany na náhradu škody.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia
1. Na základe § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov sa zmluvné strany dohodli, že z príjmu podľa § 43 od. 3 písm. h) nebude daň
vyberaná zrážkou.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a ďalšími platnými právnymi
predpismi.
3. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou
a po ich odsúhlasení a podpise obidvoma zmluvnými stranami sa stávajú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
4. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pokiaľ nebudú vyriešené
vzájomnou dohodou, budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky a podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky.
5. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti stane neplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť
originálu. Jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Umelec.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito
a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná
voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu zmluvy rozumejú a na znak
súhlasu ju podpisujú.
V Slovenskom Grobe dňa 23.06.2021
za Objednávateľa

,,podpísané“
...............................................
JUDr. Štefan Gašparovič,
Starosta obce

V Slovenskom Grobe dňa 23.06.2021

za Umelca

,,podpísané“
................................................
Mgr. Monika Coková
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