
Zmluva 

o vytvorení a použití umeleckého výkonu

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a zák. Č. 618/2003 Z.z. Autorský 

zákon v jeho platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

1.Objednávateľ: Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu 

Zastúpená: Ing. Jozef Štrba, predseda 

Sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

IČO: 42220238 

DIČ: 2023472847 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., č. ú.: 3142665001/5600 

IBAN: SK52 5600 0000 0031 4266 5001 

/ďalej len objednávateľ/

a

2.Umelec: Radovan Orth

Adresa: Drobného 4, 84101 Bratislava 
Rod. Číslo: 

IBAN SK69 1100 0000 0026 1047 5096 
/ďalej len umelec/

Čl.I. 

PREDMET ZMLUVY 

1.1.   Na základe tejto zmluvy sa umelec zaväzuje účinkovať na: 

Termín: 16. 7. 2016 

Miesto výkonu: Zuberec 

Rozsah: 90 min. 
Realizácia umeleckého výkonu bude prebiehať podľa schváleného harmonogramu. 

Čl.II 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

2.1   Objednávateľ sa zavazuje zaplatiť umelcovi za umelecký výkon, ktorý je predmetom tejto 

zmluvy odmenu vo výške: 200,- eur 

Slovom: dvesto 

2.2   Odmena je splatná  po ukončení realizácie umeleckého výkonu prevodom na bankový účet 

umelca. 

2.3   V dohodnutej odmene je zahrnutá: 

- odmena za vytvorenie umeleckého výkonu

- cestovné náklady

2.4   Objednávateľ je oprávnený v prípade, že vytvorený umelecký výkon nebude zodpovedať 

dohodnutým podmienkam dohodnutú odmenu primerane znížiť. 



Čl.III 

ZÁVAZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

3.1   Umelec sa zaväzuje: 

      - vytvoriť výkon s náležitou starostlivosťou, v termínoch a rozsahu dohodnutých vopred, 

      - pracovať na vysokej profesionálnej úrovni, 

      - dôsledne dodržiavať schválený scenár a riadiť sa pokynmi objednávateľa. 

 

3.2   Objednávateľ sa zaväzuje: 

      - zabezpečiť vhodné prostredie a vytvoriť všetky technické podmienky pre kvalitný      

        priebeh umeleckého výkonu, 

      - včas oznámiť umelcovi všetky informácie a pokyny  súvisiace s výkonom, 

      - zabezpečiť vhodné ubytovanie. 

Čl. IV 

OSTATNÉ DOJEDNANIA 
 

4.1   Ak sa umelecký výkon nebude môcť uskutočniť v dôsledku nepredvídateľných 

a nedostrániteľných udalostí ležiacich mimo zmluvných strán, majú obidve zmluvné strany právo 

odstúpiť od zmluvy bez nároku na odškodnenie. Odstupujúca strana je povinná tieto skutočnosti 

riadne a vierohodne doložiť. 

 

4.2 Umelec môže od zmluvy odstúpiť len vo zvlášť odôvodnených prípadoch (ochorenie, úraz, úmrtie 

v rodine a pod.) V takom prípade nevzniká žiadnej strane nárok na úhradu už nabehnutých 

nákladov, či škôd. Takto obmedzené dôvody odstúpenia od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov 

je umelec povinný akceptovať a vrátiť objednávateľovi už uhradené sumy. 

 

4.3  Vyplatený honorár z uzatvorenej predmetnej zmluvy je bez uplatnenia zrážkovej dane. 
 

Čl. V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

5.1   Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce 

a z tejto zmluvy vznikajúce príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, autorského zákona 

a právnym poriadkom SR. 

 

5.2   Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

5.3   Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Žilina, 14.7.2016 

 

 

 

Za umelca:                  Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                        Ing. Jozef Štrba 

               predseda 

 


