
Zmluva o umeleckom výkone uzatvorená v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 
185/2015 Z. z. v spojitosti s § 631-643 Občianskeho zákonníka č. 40/1967 Zb. v znení 

neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“) 

 
I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Kysucká knižnica v Čadci 
Sídlo:   17. novembra 1258, 02201 Čadca 
IČO:   36145068 
DIČ:   2021435625 
Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   IBAN: SK 48 8180 0000 0070 0048 1360 
 
Osoby oprávnené jednať v: 
 - zmluvných veciach:  PhDr.Janka Bírová 
 - v realizačných veciach: Mgr. Helena Pagáčová 
Telefonický kontakt:  +421 915 572254 

E-mail. adresa:  pagacova@kniznica-cadca.sk 
(ďalej v texte zmluvy len „objednávateľ“) 

 
Výkonný umelec:          Mgr. Irina Školníková, PhD 
Bydlisko:   
Dátum narodenia:  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Bank. spojenie:   
(ďalej v texte zmluvy len „výkonný umelec“)     
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je hudobná produkcia v programe na vernisáži výstavy „PRE TEBA, 

TEBE“ a pri uvedení autorskej besedy „Kúzlo hľadania, objavovania, nachádzania“ – 
sprievodné podujatia 15. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby -Jurinova 
jeseň (ďalej len „práca“),konané v rámci projektu: Jurinova jeseň – 15. ročník Celoslovenskej 
literárnej súťaže duchovnej tvorby, podporeného Fondom na podporu umenia - Zmluva č. 19 - 
157 – 00708 a spolufinancovaného Žilinským samosprávnym krajom. 

2. Špecifikácia diela:  
        - výber skladieb, 
        - nácvik klavírnych skladieb, 
        - vystúpenie v programe vernisáže a uvedenia besedy dňa 9.10.2019 v Kysuckej knižnici 
           v Čadci. 

 

III. Doba a podmienky plnenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4.10.2019. do 9.10.2019 
2. Výkonný umelec sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa čl. I. tejto zmluvy osobne, podľa svojich 

najlepších schopností a odovzdať ho objednávateľovi v termíne najneskôr do 9.10.2019. 
 
 

mailto:pagacova@kniznica-cadca.sk?subject=&body=


IV. Cena diela a splatnosť 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vyhotovené dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy, a to vo 

výške 100,00 € (jednosto eur). 
2. Cena podľa bodu 1 tohto čl. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady výkonného umelca na vykonanie 

diela podľa tejto zmluvy. Výkonný umelec si nebude uplatňovať právny nárok na preplatenie 
cestovných náhrad,poplatkov za telefonické služby a iné služby a tovary, ktoré mu vznikli v 
súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.  

3. Cena diela je uvedená brutto. Z brutto ceny diela budú výkonnému umelcovi zrazené 
a odvedené: odvod do umeleckého fondu (2%) v zmysle § 6 ods. 1 Zákona č. 13/1993 Z. z. 
o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov a daň zrážkou (19%). Výkonný umelec je 
povinný vysporiadať si sám všetky ostatné odvodové povinnosti vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Z brutto ceny bude  uhradená odmena výkonného umelca: 
v sume 79,38 Eur, príspevok do Hudobného fondu (HF): 2,- Eur, daň: 18,62 Eur. 

4. Splatnosť odmeny podľa bodu 1 tohto Čl. IV. tejto zmluvy je do 31.10.2019 a uskutočňuje sa 
prevodom z účtu objednávateľa na číslo účtu výkonného umelca, uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy, prípadne v hotovosti. 

 

V. Záväzky a oprávnenia zmluvných strán 
 
1. Výkonný umelec sa zaväzuje: 

a) vytvoriť dielo v zhode s požiadavkami objednávateľa;  
b) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla 

ovplyvniť plnenie z tejto zmluvy. 
2. Výkonný umelec má právo: 

a) na ochranu svojich osobnostných i majetkových autorských práv, a to i v prípade, že k 
realizácii diela nedôjde. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) zachovať právo na označenie diela výkonného umelca pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy,  
b) zabezpečiť ochranu osobnostných a majetkových práv výkonného umelca, 
c) poskytovať výkonnému umelcovi pri vytváraní diela súčinnosť, 
d) použiť dielo len spôsobnom dohodnutým v tejto zmluve.  

 

VI. Ukončenie zmluvy 
 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:  
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) riadnym vykonaním diela. 

 

VII. Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodrží svoje 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.  
2. Odstúpením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody 

zachované. 
  

VIII. Záverečné ustanovenia 
 
1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných 

strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Autorského 
zákona Slovenskej republiky.  



2. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane dve 
(2)vyhotovenia a výkonný umelec  jedno (1) vyhotovenie zmluvy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im 
nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto 
zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

5. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú 
osobné údaje výkonného umelca spracované, archivované a likvidované v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

 
 
 
V Čadci, dňa: 3.10.2019 
 
 
 

 
 
 
 

...........................................................                                ........................................................... 
výkonný umelec                               objednávateľ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Čestné vyhlásenie 

 
 
Ja, dolupodpísaná Mgr. Irina Školníková, PhD.  čestne vyhlasujem, že som vlastníkom účtu číslo:  
 
SK75 0900 0000 0003 1377 9297 
 
a tento účet využívam pre svoje osobné potreby.  
 
 
 

 
 
 
 
 
V Čadci, dňa: 3.10.2019     ................................................................. 

 


