
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE 
uzavretá 

v zmysle § 94 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Obchodné meno: Obec Chtelnica 

Sídlo: Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

IČO: 00312584 

DIČ: 2020530886 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK8502000000000006326212 

Zástupca: Ing. Ján Horváth 

 

Spoločnosť nie je platcom DPH. 

(ďalej len „objednávateľ“) 

2. Výkonný umelec: Umenie v nás, oz. 

Sídlo: Komenského 14532/12C, 97401 Banská Bystrica 

IČO: 54097240 

DIČ: 2121618026 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: SK56 8330 0000 0026 0212 2346 

Zástupca:  Mgr. art. Roman Hargaš, Predseda oz.  

 (ďalej len „dodávateľ“) 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať umelecké dielo podľa 

podmienok stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonanie 

diela odmenu podľa podmienok stanovených touto zmluvou. 

Článok III. 

Vykonanie umeleckého diela 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať umelecké dielo za nasledovných podmienok: 

a) Miesto uvedenia umeleckého výkonu: Kultúrny dom Chtelnica 
b) Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 8.10.2022 

c) Čas predvedenia umeleckého výkonu: 18:00 

d) Názov hry: Divadelná komédia 

Článok IV. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dohodnuté vykonanie 

umeleckého diela odmenu vo výške 1200 eur (slovom: tisíc dvesto eur) bankovým 

prevodom na účet dodávateľa uvedený v článku I. tejto zmluvy. 



2. Odmenu za podanie umeleckého výkonu je objednávateľ povinný uhradiť 
dodávateľovi jednorazovo a to do troch pracovných dní po predvedení umeleckého 

výkonu.  

3. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že všetky daňové a odvodové povinnosti si každý 
zabezpečí sám. 

Článok V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zaväzuje zabezpečiť: 

a) Prívod elektrickej energie: 2x 220V 16A 

b) čisté a vypratané javisko 

c) na bočných stranách javiska závesy, za ktoré môžu herci počas predstavenia   

zachádzať 

d) minimálne jedno schodisko vedúce z hľadiska na javisko 

e) s podmienkami uvedenými v predošlých bodoch musí byť javisko k dispozícií 

pre dodávateľa minimálne 3 hodiny pred začatím predstavenia 

f) zatemnenie sály 
g) pitný režim v deň vykonania umeleckého diela 

h) celkovú organizáciu a propagáciu vystúpenia 

i) čisté, vykurované a uzamykateľné šatne pre účinkujúcich. 

2. Upozornenie: v predstavení je použitý na scéne otvorený oheň (zapálená cigareta, 

uhasená v popolníku) 

3. Ak objednávateľ bude meškať s platením honoráru, zaplatí dodávateľovi úroky z 

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania. 

Článok VI. 

Práva a povinnosti výkonného umelca 

 
1. Dodávateľ sa dostaví na miesto vystúpenia v určený čas dohodnutý s objednávateľom.  

2. Dodávateľ je  povinný  sa  na  výkon  riadne  pripraviť  a program  predniesť 

svedomito a v dohodnutom rozsahu. 

3. Dodávateľ súhlasí s tým, že objednávateľ vopred zverejní informáciu o jeho účasti 

na podujatí.  

4. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré 
by mu bránili v realizácii umeleckého výkonu podľa tejto zmluvy 

5. zároveň sa zaväzuje, že neuzavrie, po podpísaní tejto zmluvy, ďalšie záväzky, ktoré by 
mohli ohroziť podanie umeleckého výkonu, ku ktorému sa zaviazal. 

6. Ak nemôže člen divadelného zoskupenia podať umelecký výkon z dôvodov ochorenia 

alebo z iných mimoriadne závažných dôvodov (úraz a úmrtie v rodine), je povinný o 

tom bezodkladne informovať objednávateľa. Takisto sa postupuje pri zásahu „vyššej 

moci“. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre účely tejto zmluvy výraz „vyššia 

moc“ zahŕňa najmä situáciu vzniknutú v súvislosti so živelnou pohromou, epidémiou, 

pandémiou, vyhlásenou mimoriadnou situáciou, vyhláseným núdzovým stavom, 

príslušnými orgánmi prijatými krízovými opatreniami, nariadenými karanténnymi 

opatreniami alebo verejnou vyhláškou prijatými opatreniami, ktorých plnenie bráni 

zmluvnej strane v riadnom plnení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa o takej skutočnosti 

budú bezodkladne informovať. V takom prípade odmena výkonnému umelcovi 

neprislúcha. Objednávateľ nebude od výkonného umelca požadovať náhradu škody 

7. Zmeny termínu a času konania podujatia je možné zmeniť iba na základe bodu 1a. 

 



Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle jej usporiadateľa. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len vo forme písomného 
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou 

sa riadia príslušným ustanoveniam zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov. 

4. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv 

na platnosť zmluvy ako celku. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom vyhotovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a táto zmluva nie je uzatváraná v tiesni, ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú 

slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju bez výhrad 

podpisujú. 

 

V Chtelnici, dňa  

Objednávateľ: Dodávateľ: 

 

 

 

 

 
 

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

                     Ing. Ján Horváth                   Mgr. art. Roman Hargaš 

  (Starosta obce Chtelnica)                 (Predseda oz. Umenie v nás) 


