
 

Zmluva o umeleckom výkone  

uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona (ďalej v texte len „Autorský zákon“) 
 

Zmluvné strany 
Objednávateľ:                                           
Usporiadateľ:                                     Mesto Dubnica nad Váhom  
Zastúpený: Mgr. Peter Wolf  
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:  00317209 
DIČ: 2021339276 
Registrovaný pre daň podľa § 7 a § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. 

Bankové spojenie: Prima banka  a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Dodávateľ – výkonný umelec       
Meno a priezvisko: Archívny Chlapec/Richard Vávra 
Adresa bydliska:   
Rodné číslo:                                        
Číslo OP:   
Číslo účtu v tvare IBAN:  
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
 
 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonať umelecké dielo podľa podmienok 
stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť za zrealizovanie umeleckého výkonu 
odplatu podľa podmienok stanovených touto zmluvou. 
 

2. Vykonanie diela, miesto a čas konania 

1. Dodávateľ sa zaväzuje podať osobne a s náležitou odbornou starostlivosťou umelecký výkon – 
hudobná produkcia na multižánrovom festivale Babylon, v Parku J. B. Magina v Dubnici nad 
Váhom, dňa 24. 7. 2021 v trvaní 1 hod. s predpokladaným začiatkom od 14:00 a koncom do 15:00 
hod. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dostaviť sa na miesto podania umeleckého výkonu minimálne 60 min. 
vopred. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať organizačné pokyny Objednávateľa a plniť jeho požiadavky 
týkajúce sa podujatia.  

4. Podujatie sa ruší v prípade zmeny pandemických opatrení a nepriaznivého počasia bez nároku na 
kompenzáciu 

5. Pokiaľ k vystúpeniu nedôjde z akýchkoľvek príčin na strane výkonného umelca, nebude vyplatená 
    odmena. 
  

3. Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť výkonnému umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela  
odmenu vo výške:  200,- € eur slovom –dvesto eur-,  bankovým prevodom na účet výkonného umelca 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Odmena za vykonanie diela je splatná do 14 dní po uskutočnení 
umeleckého výkonu. 
  
2. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí, aby uviedol 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 dane z 
príjmu z podania umeleckého výkonu. 

4. Všeobecné podmienky 

Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého 
výkonu po stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby umelci mohli 
uskutočniť svoj výkon nerušene a dôstojne.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

5. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 písm. r) zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. do uskutočnenia umeleckého výkonu. 
4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len vo forme písomného dodatku   

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
5. Práva a povinnosti v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského 

zákona a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
 6.   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
7.   Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
      s ňou, ju bez výhrad podpisujú.  

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 07. 07. 2021 
 
 
 
 
___________________________________                             _______________________________ 
           Za objednávateľa:                                                             Za dodávateľa – výkonného umelca:  
Mgr. Peter Wolf – primátor mesta                     Richard Vávra 
  


