
 

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ÚČINKUJÚCEHO 
DO UMELECKÉHO PREDSTAVENIA 

č. 138/2011-4 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon) 
v jeho platnom znení (ďalej len „Zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV 
Sídlo:                      Balkánska 31, 853 08  Bratislava 
IČO:                       00 164 780 
DIČ:                       2020910815         
IČ DPH:                 SK2020910815 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:               7000117243/8180 
Zastúpené:              Doc. Mgr. Juraj  Hamar, CSc., riaditeľ  
                                 Mgr. Boženou  Horná, námestníčka riaditeľa            
(ďalej v texte tiež ako „SĽUK“) 
 
a 
 
Obchodné meno:             M. T. JAN, s.r.o. 
Sídlo:  Lehotského 2, 811 05 Bratislava 
IČO:  35798068  
DIČ:  2021547242 
Banka:                                VOLKSBANK Slovensko, a.s. 
Číslo účtu / kód banky:  4040148008/3100 
Štatutárny orgán: Marek Ťapák, konateľ 
(ďalej v texte tiež ako „M. T.  JAN“) 
(ďalej „SĽUK“ a „M.T. JAN“ spolu tiež ako „zmluvné strany“) 
 
 

PREAMBULA 
 
M. T.  JAN zastupuje umelca – Marek Ťapák, trvale bytom Lehotského 2, Bratislava, nar.: 22.4.1960 (ďalej 
v texte tiež ako „umelec”). 
  
M. T. JAN vyhlasuje a zaručuje, že uzatvorila s umelcom zmluvu, na základe ktorej je oprávnená  
zastupovať umelca voči tretím osobám, uzatvárať vo svojom mene a na svoj účet zmluvy s tretími 
osobami v súvislosti s účinkovaním umelca a udeľovať tretím osobám licencie na používanie umeleckých 
výkonov vytvorených umelcom a to minimálne v rozsahu, ktorý je predmetom tejto zmluvy.  
 

Čl. 1. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok M. T.  JAN, že vo vlastnom mene,  na svoj účet, zabezpečí účasť 

Mareka Ťapáka ako umelca  na:  
 

tvorivom procese naštudovania úlohy „tanečník“  a vytvorenia umeleckého výkonu a to podľa nižšie 
uvedených ustanovení tejto zmluvy: 
 
Výkonný umelec:                 Marek Ťapák 
Druh umeleckého výkonu:   umelecký výkon/rola  „tanečník“   
Názov a predstavenia:    „TANEC MEDZI ČREPINAMI“ /ďalej v texte tiež ako „predstavenie“/                                                                                                                                                              
Miesto vytvorenia výkonu:    divadlo CASSIA, Košice 

       Termín vytvorenia výkonu:   29.11.2011, začiatok uskutočnenia umeleckého výkonu: o 19:00 hod.      
 

Článok 2. 
Termíny predstavení 

 
2.1 Termín vytvorenia výkonu v predstavení bol zmluvnými stranami dohodnutý na 29.11.2011, 

začiatok uskutočnenia umeleckého výkonu: o 19:00 hod., v priestoroch divadla CASSIA, Košice.     



M. T. JAN sa zaväzuje, že Marek Ťapák bude SĽUK-u k dispozícií vo vyššie špecifikovanom čase 
a mieste a taktiež podľa ďalších potrieb SĽUK-u.  
 
 

Čl. 3. 
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
3.1. Odmena za uskutočnený výkon umelcom v predstavení „TANEC MEDZI ČREPINAMI“  je 

stanovená vo výške 200,00 € (slovom dvesto euro). Za výkon sa považuje len predstavenie 
vymedzené v ustanoveniach tejto zmluvy.  

 
3.2. Nárok na odmenu vzniká M. T.  JAN až po vytvorení umeleckého výkonu umelcom a odmena je 

splatná na základe faktúry M. T.  JAN preukázateľne doručenej SĽUK-u. Splatnosť faktúry za 
uskutočnený v predstavení „TANEC MEDZI ČREPINAMI“ bude najneskôr do 20. dňa 
nasledujúceho mesiaca, v ktorom umelec uskutočnil svoj umelecký výkon v predstavení. V prípade 
omeškania so zaplatením faktúry zo strany SĽUK-u, má M. T.  JAN nárok požadovať úrok 
z omeškania vo výške 0,005% z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania.  

 
3.3. V odmene  uvedenej  v   čl. 2.1.  sú  zahrnuté  všetky  odmeny  a   náklady  nevyhnutné  na   plnenie 

predmetu tejto Zmluvy, okrem  nákladov na dopravu a ubytovanie umelca, resp. pracovníkov M. T.  
JAN, ktoré zabezpečí a hradí SĽUK. 
 

3.4. M. T.  JAN sa zaväzuje, že z odmeny uvedenej v čl. 3.1. vysporiada všetky majetkové nároky umelca 
za vytvorenie umeleckého výkonu podľa čl. 1. tejto Zmluvy tak, aby SĽUK, resp. tretia osoba 
odvodzujúca svoje práva od práv udelených SĽUK-u touto Zmluvou, mohla používať  vytvorený 
výkon umelca v zmysle ustanovení tejto Zmluvy bez akýchkoľvek dodatočných finančných plnení 
voči umelcovi, agentúre, resp. inej tretej osobe.  

 
 

           Čl. 4. 
OSTATNÉ PODMIENKY 

 
4.1.  M. T.  JAN sa zaväzuje, že: 

a) umelec vytvorí výkon s náležitou starostlivosťou, v stanovených  termínoch, v dohodnutom 
rozsahu a na dohodnutom mieste,  

b) umelec bude pracovať na vysokej umeleckej a profesionálnej úrovni, 
c) umelec bude dodržiavať výhradne pokyny SĽUK-u, 
d) umelec sa včas dostaví na dohodnuté skúšky a predstavenia. 
e) umelec udelí SĽUK-u súhlasí s tým, že SĽUK alebo tretia osoba poverená SĽUK-om vyrobí 

zvukový a/alebo obrazový a/alebo zvukovo-obrazový záznam predstavenia/ní, 
 
4.2.  SĽUK sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť vhodné prostredie a vytvoriť všetky technické  podmienky  pre  vytvorenie 
umeleckého výkonu,  

b) v predstihu dodať scenár predstavenia špecifikovaného v čl. 1. ods. 1.1. Zmluvy 
c) včas oznámiť M. T.  JAN všetky informácie a pokyny súvisiace s vytvorením umeleckého výkonu 

umelcom, 
d) zaplatiť M. T.  JAN dohodnutú odmenu podľa čl. 3. tejto Zmluvy. 

 
4.2. V prípade ak M. T.  JAN poruší ktorýkoľvek záväzok/povinnosť špecifikovanú v čl. 4. ods. 4.1. 

Zmluvy, zaväzuje sa SĽUK-u uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € a to za každé takéto 
porušenie a to bez zbytočného odkladu po porušení ktoréhokoľvek záväzku. M. T.  JAN týmto 
vyhlasuje, že zodpovednostný následok ako aj výšku zmluvnej pokuty, ktoré by ho mala v prípade 
stanovenom v tomto bode Zmluvy postihnúť nepovažuje za neprimerané, ani za priečiace sa dobrým 
mravom ani poctivému obchodnému styku, a to vzhľadom na charakter záväzkov, ktorých porušenie 
je takýmito zodpovednostnými následkami sankcionované a vzhľadom na ich význam pre zmluvné 
strany. Povinnosť M. T.  JAN na zaplatenie zmluvnej pokuty a ani žiadna z povinností v zmysle tejto 
Zmluvy v žiadnom prípade zánikom Zmluvy nezaniká. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 
poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. SĽUK je zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v súlade čl. 4. ods. 4.3. Zmluvy.   

 
4.3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy ak druhá zmluvná strana poruší 

záväzky z tejto Zmluvy a toto porušenie záväzkov neodstráni ani v dodatočne písomne poskytnutej, 



vzhľadom k okolnostiam, primeranej lehote. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej strane.   

 
4.4. V prípade, že sa výkonný umelec nezúčastní na predstavení  zo závažných odôvodnených prípadoch 

(výlučne choroba umelca, úraz umelca, úmrtie v rodine umelca), M. T.  JAN je túto skutočnosť 
povinné preukázať najneskôr v deň vzniku týchto závažných prípadov SĽUK-u a to v písomnej 
forme.   

 
Čl. 5.  

DORUČOVANIE  
 

5.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto Zmluvy doručený druhej 
zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený: 
 

a) v momente doručenia, ak bol dokument doručený osobne, 
b) tretí pracovný deň (tri pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol 

odoslaný poštou, alebo mailom 
 

5.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že 
obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako 
doporučená zásielka alebo že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ 
akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený 
dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.  

 
Čl. 6.  

TRVANIE ZMLUVY A VÝPOVEĎ ZMLUVY  
 

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy  do ukončenia 
predstavenia špecifikovaného v článku 1.1. Zmluvy /t.j. do ukončenia predstavenia stanoveného na 
termín 29.11.2011, začiatok uskutočnenia umeleckého výkonu: o 19:00 hod., v priestoroch divadla 
CASSIA, Košice./. 
 

 
6.2. Výlučne SĽUK je oprávnený vypovedať Zmluvu a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 3 

dni a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď doručená dotknutej zmluvnej strane.  

 
Čl. 7.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v 
Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v 
registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v 
tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri, pričom 
objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť jej zverejnenie. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z 
ktorých objednávateľ a umelec obdrží po 1 vyhotovení. 

 
7.2 Táto Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 

právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodným 
zákonníkom, resp. ostatnými zákonmi  platnými a účinnými na území SR. 

 
7.3 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu možno len vo forme písomných číslovaných dodatkov po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. Dodatky musia byť pripojené k Zmluve a sú jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

 
7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli vážne a slobodne a že ich zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzavreli v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu 



a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú 
oprávnení zaväzovať zmluvné strany týmto úkonom v celom jeho rozsahu. 

 
 
 

          V Bratislave, dňa 23.11.2011                                  V Bratislave, dňa 23.11. 2011   
 
 
          za M.T. JAN:                                                                   za SĽUK: 
 
 
 
 
        
       ...............................................................                                    .................................................................... 
        M.T. JAN, s.r.o.                                                              Slovenský ľudový umelecký kolektív                                                                                               
        Marek Ťapák, konateľ                                                       Mgr. Božena Horná, námestníčka riaditeľa 

 


