Zmluva o verejnom vykonaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 26 a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z.

Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov
č.: 81/2018
Záhradnícke a rekreačné služby
zastúpené
:
sídlo
:
IČO
:
DIČ
:

PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie
Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
00 183 075
202 045 9221

(ďalej ako "objednávateľ")
a

Umelec
dátum narodenia
obč.preukaz č.
rodné číslo
trvalé bydlisko
číslo účtu

:
:
:
:
:
:

Michal Červienka

(ďalej len ako „umelec“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností objednávateľa a umelca
účinkujúceho v rámci podujatia 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia.
2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca osobne s odbornou starostlivosťou verejne
vykonať, predviesť dielo – v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a záväzok objednávateľa
umelcovi zaplatiť za riadne vykonanie umeleckého diela v súlade s touto zmluvou.

3. Dielom umelca je umelecký výkon - hra na akordeón.
4. Miestom predvedenia umeleckého výkonu je miesto konania podujatia – Robotnícky dom v
Banskej Bystrici.
5. Podujatie sa bude konať dňa 21.11. 2017 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici, so
začiatkom o 18.30 hod.
6. Umelec sa zaväzuje byť prítomný v mieste predvedenia umeleckého výkonu minimálne 30
minút pred začiatkom podujatia.
7. Čas predvedenia umeleckého výkonu bude trvať:
od 18.30 do 20.30 hod.

8. Umelec sa zaväzuje, že vykonávanie činnosti uvedenej v článku I, bod 2 nebude v rozpore s
etickými a morálnymi zásadami, jej vykonávaním nedôjde k porušeniu práva osobnosti a
nebude obsahovať vyjadrenia znižujúce ľudskú dôstojnosť, ani vyjadrenia podnecujúce k
etnickej nenávisti, národnostnej a náboženskej neznášanlivosti."

Článok II.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ za dohodnuté vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vyplatí
umelcovi brutto honorár vo výške 1500,00 € brutto, slovom: jedentisícpäťsto euro
2. Výpočet honoráru:
Brutto honorár: 1500,00 €
2% odvod do hudobného fondu Netto honorár:
30,00 €
1470,00 €
3. Netto honorár objednávateľ vyplatí umelcovi po verejnom vykonaní diela, do 14 dní po
ukončení akcie, ktorá je predmetom tejto zmluvy, a to prevodom na účet.
4. Výška honoráru je konečná a zahŕňa aj účelne vynaložené náklady umelca v súvislosti s
vykonaním diela.
5. Objednávateľ a umelec sa dohodli, že umelec uvedie príjem z podania umeleckého výkonu
v daňovom priznaní a z tohto dôvodu objednávateľ nevykoná v súlade s § 43 ods. 14
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov zrážku
danez príjmu z podania umeleckého výkonu.

Článok III.
Licenčná zmluva
1. Objednávateľ a umelec sa dohodli na uzatvorení nevýhradnej licencie na použitie diela, a to
na verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu, vyhotovenie originálu záznamu
umeleckého výkonu, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti, verejné rozširovanie
rozmnoženiny. Umelec tiež vyjadruje súhlas s trvalým alebo dočasným zaznamenaním
umeleckého výkonu zvukovým, zvukovo-obrazovým záznamom a súhlas s vyhotovením
obrazových snímok umeleckého výkonu a podobizne umelca fotografiou (ďalej len
„Záznam“) v neobmedzenom rozsahu za účelom propagácie Mesta Banská Bystrica a
podujatí, ktoré Mesto B. Bystrica organizuje vyhotovením rozmnoženín týchto Záznamov
a ich rozširovaním, sprístupňovaním verejnosti, verejným prenosom, vyhotovením
rozmnoženiny, vypožičaním, vysielaním a pod.
2. Umelec poskytuje dohodnutú nevýhradnú licenciu bezodplatne na neobmedzenú dobu
trvania majetkových práv a bez teritoriálneho obmedzenia.
3. Ak objednávateľ poruší ustanovenia zmluvy o rozsahu licencie a použití diela, umelec má

právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo umelca na náhradu škody.

Článok IV.
Ostatné ustanovenia
1.

Umelec nie je povinný vykonať umelecký výkon v prípade choroby, či zdravotnej
nespôsobilosti. V takom prípade je povinný umelec túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
objednávateľovi e-mailom na baranova@banskabystrica.sk. Ak sa umelecký výkon
neuskutoční z dôvodu vyššej moci, a z dôvodov, ktoré nevie ovplyvniť žiadna zo zmluvných
strán, všetky vyvolané straty si znáša každá zmluvná strana.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami .
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a Autoského zákona.
Zmluvu je možné dopĺňať a meniť len prostredníctvom písomných dodatkov, podpísaných
obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých umelec obdrží jedno vyhotovenie a
objednávateľ 2 vyhotovenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola
dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autotentickosť
zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve
Mestom Banská Bystrica za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Banská Bystrica, 6.11.2018
Objednávateľ

Umelec

...........................................................
PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ

.................................................................
Michal Červienka

