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Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu  
uzatvorená podľa ust. § 26 a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení 

(ďalej len „Autorský zákon“) a zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník). 
 

 
Objednávateľ:      Obec Jarok             
so sídlom:               Hlavná 176, 951 48 Jarok  
Štatutárny orgán:    Stanislav Sťahel, starosta 

 

  
IČO:                        00308056  
DIČ:                        2021062714  

 
  
   

IBAN:                     SK82 5600 0000 0008 5081 5003  
Kontakt:                  ocujarok@jarok.sk 

 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 

a  

Výkonný umelec: Mgr. Gustáv Beláček, ArtD. (basbarytón) 

Adresa:                 Kuklovská 51, 841 04 Bratislava 

Dátum narodenia: 28. 02. 1969 

Rodné číslo:          690228/ 8274 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

IBAN:                   SK62 7500 0000 0005 8437 43 63 

 
(ďalej len ako „výkonný umelec“) 
 

spoločne aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare  uzatvárajú túto zmluvu: 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 
1. Výkonný umelec sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa umelecký výkon, ktorý spočíva vo 
verejnom predvedení umeleckého diela spevom. Umelecký výkon podľa predchádzajúcej vety 
pozostáva z prípravy a interpretácie koncertného vystúpenia na kultúrnom podujatí pod názvom 
„Adventný koncert“ v súlade s programom podujatia, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy pod por. č. 1 
(ďalej aj len „umelecký výkon“). 
 
2. Výkonný umelec je povinný predviesť umelecký výkon osobne, riadne a včas, odborne 
a umelecky, podľa svojich schopností a vedomostí na mieste konania kultúrneho podujatia  
v Katolíckom kostole sv. Martina v obci Jarok dňa 13. 12. 2020 v čase od 11:00.  
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie/predvedenie umeleckého výkonu v súlade 
s ustanoveniami čl. I ods. 1 a 2 tejto zmluvy zaplatiť výkonnému umelcovi odmenu podľa čl. II. 
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Čl. II 

Odmena 

 
1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ výkonnému umelcovi za predvedenie 
umeleckého výkonu špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy odmenu v celkovej výške 1 150,-  € 
(slovom tisíc sto päťdesiat eur). Dohodnutá odmena podľa predchádzajúcej vety zahŕňa všetky 
náklady, ktoré výkonnému umelcovi v spojitosti s predvedením umeleckého výkonu vzniknú. 
 
2. Odmena výkonného umelca podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy bude uhradená bezhotovostne 
prevodom na bankový účet výkonného umelca uvedený v záhlaví zmluvy v lehote do 14 dní po 
predvedení umeleckého výkonu.  

 
3. Odmena bude výkonnému umelcovi vyplatená nezdanená, pričom výkonný umelec podpisom 
tejto zmluvy osvedčuje, že sa s objednávateľom ako platiteľom dane dohodol, že si príjmy za 
predvedenie umeleckého výkonu vysporiada sám vo svojom daňovom priznaní. Objednávateľ ako 
platiteľ dane na základe toho nie je povinný zrážať zrážkovú daň.  

 
4. Výkonný umelec podpisom tejto zmluvy zároveň osvedčuje skutočnosť, že nie je platcom DPH.  
 
 

Čl. III 

Práva povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa vo vlastnom mene a na vlastné náklady zaväzuje zabezpečiť:  
a) celkovú organizáciu, technické zabezpečenie a propagáciu kultúrneho podujatia, 
 
b) výkonnému umelcovi včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace s predvedením jeho 
umeleckého výkonu a poskytnúť mu v tejto súvislosti nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre splnenie 
jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 
2. Výkonný umelec sa zaväzuje: 
a) vykonať umelecké dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť v čase a 
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a dodržiavať pri tom pokyny objednávateľa,  
 
b) výkonný umelec súhlasí s tým, že objednávateľ vopred zverení informáciu o jeho účasti na 
podujatí, 
 
c) výkonný umelec je povinný sa na výkon riadne pripraviť, podať výkon s plnou zodpovednosťou 
a podať výkon maximálny svojim možnostiam, dodržiavať termín a ostatné dohodnuté podmienky 
umeleckého výkonu, 
 
d) výkonný umelec vyhlasuje, že nemá v čase uzatvorenia tejto zmluvy žiadne záväzky, ktoré by 
mu bránili v predvedení umeleckému výkonu, ku ktorému sa touto zmluvou zaväzuje a zároveň sa 
zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy neuzavrie také zmluvy, alebo dohody, ktoré by predvedenie 
dohodnutého umeleckého výkonu ohrozili, alebo znemožnili, 
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e) výkonný umelec sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho dobré meno, alebo 
záujmy objednávateľa, 
 
f) výkonný umelec je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa súvisiace s prípravou 
a predvedením umeleckého výkonu a zároveň sa zaväzuje byť prítomný na mieste uskutočnenia 
uvedeného v čl. I tejto zmluvy minimálne 1 hodinu pred začiatkom kultúrneho podujatia, 
 
g) výkonný umelec je povinný dodržiavať všetky predpisy a pokyny na úseku BOZP a PO, najmä, 
no nielen v spojitosti s používaním technických zariadení počas predvádzania umeleckého výkonu,  
 
h) v prípade, ak nemôže výkonný umelec podať umelecký výkon z dôvodov ochorenia alebo z 
iných mimoriadne závažných osobných dôvodov (úraz a úmrtie v rodine), je povinný o tom 
bezodkladne vyrozumieť objednávateľa a riadne zdokladovať svoju neprítomnosť v čo najkratšej 
lehote. V takomto prípade odmena výkonnému umelcovi neprislúcha. 
 
 

Čl. IV 

Licenčná doložka 

 
Výkonný umelec týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie umeleckého výkonu podľa tejto 
zmluvy a to nasledovne: 
-  objednávateľ má právo vyhotoviť a následne používať verejný záznam umeleckého výkonu 
v trvaní max. 3-och minút, 
-  objednávateľ má právo vyhotoviť a publikovať fotografie z predvedenia umeleckého výkonu, 
- objednávateľ má právo vyhotoviť originál zvukového a zvukovo -obrazového prenosu 
umeleckého výkonu za účelom live streamu kultúrneho podujatia. 
 
 

Čl. V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona, 
platného v čase uzavretia zmluvy a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. 
 
2. Výkonný umelec ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľuje objednávateľovi súhlas 
so spracovaním osobných údajov na účely archivácie tejto zmluvy a to po celú dobu trvania tejto 
zmluvy ako aj dobu jej archivácie.  
 
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne 
prostredníctvom písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť až po ich podpise 
obidvomi zmluvnými stranami. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
prvým dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 
 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú 
prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  
 

Príloha zmluvy č. 1 – Program kultúrneho podujatia  „Adventný koncert“ v Katolíckom kostole sv. 
Martina v obci Jarok dňa 13. 12. 2020. 
 

 

 

V Jarku, dňa 11. 12. 2020 
 
 
 
 
......................................................................                               .......................................................... 
          objednávateľ                                                               Mgr. Gustáv Beláček, ArtD. 
 
 

 


