
  

Z M L U V A  O  D I E L O  č. F - 201/2019 

 

o umeleckom výkone výkonného umelca uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 

185/2015 Z.z. autorského zákona v znení neskorších predpisov medzi: 

 

 

I. 

Z m l u v n é   s t r a n y 
 

na jednej strane: 

 
KRAJSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO  V  ŽILINE 

so sídlom:  Horný Val 20 ,  011 82  Ž i l i n a  

zastúpené:   Mgr. Ing. Peter Ničík,  riaditeľ poverený vedením  

 

IČO:   36 145 181 

DIČ:   2021423514              

bankové spojenie  Štátna pokladnica   

                               číslo účtu 7000481272/8180 

          IBAN  SK96 8180 0000 0070 0048 1272  
 

(ďalej len usporiadateľ) 

      a            

na druhej strane: 

 

ĽH Veselie - Folklórne združenie Rajecká dolina 

IČO: 50109723 

Adresa: Školská 148/4, 013 13 Rajecké Teplice 
Bankové spojenie :  IBAN: SK08 1111 0000 0015 2213 9004 

 
 

(ďalej len výkonný umelec) 

 

 

 

II. 

Definícia pojmov 

 
1. Výkonným umelcom je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, 

hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo dielo 

tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista. 

2. Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela 

alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným 

spôsobom. 

 

 

 

 



III. 

Predmet zmluvy 

 
 

1. Touto zmluvou sa teda zaväzuje výkonný umelec vykonať pre usporiadateľa umelecké     

     dielo – umelecký výkon – vystúpenie ĽH Veselie v rámci kultúrneho podujatia 

     „Živá pozvánka do Terchovej“ : 

2.   Čas konania:          2.  augusta   2019    16,00  hod.  

4.   Miesto konania:  Mariánske námestie v Žiline 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.  

5. Výkonný umelec týmto udeľuje usporiadateľovi súhlas na nasledujúce spôsoby použitia 

diela, ktoré tvorí predmet tejto zmluvy: 

a.  verejný prenos nezaznamenaného 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. 

6. Výkonný umelec udeľuje súhlas na použitie diela podľa tejto zmluvy usporiadateľovi 

v neobmedzenom rozsahu. 

 

V. 

Odmena 
 

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

uskutočneného umeleckého výkonu podľa tejto zmluvy honorár vo výške 100 € (slovom: 

jednosto eur), honorár bude vyplatený do 30 dní od podujatia na bankový účet umelca. 

2. Z dohodnutej odmeny podľa odseku 1 tohto článku usporiadateľ odvedie odvod vo výške 

2 % do umeleckého fondu v zmysle § 6 odst. 1 zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých 

fondoch v znení neskorších predpisov, dohodnutá odmena bude výkonnému umelcovi 

vyplatená tak, že bude znížená o tento odvod (2 €) a vyplatená vo výške 98  €. Zmluvné 

strany sa v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov dohodli na tom, že z vyplatenej odmeny podľa tejto zmluvy 



usporiadateľ nevyberie daň z príjmu a túto je povinný vysporiadať výkonný umelec ako 

daňovník sám. 

 

 
 

VI. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1.   Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2.  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.  

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. Ak niektoré ustanovenia 

tejto zmluvy neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, 

pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

4.    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z toho jedno   

       vyhotovenie je určené pre usporiadateľa a druhé vyhotovenie pre výkonného umelca. 

 

 

V Žiline  dňa   25. júla  2019 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                                .......................................................... 

                usporiadateľ                                                               výkonný umelec 

 

 

 

 
 

 


