
Autorská zmluva o dielo 

č.14/ZoD/2022 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a podľa 

Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.1 Objednávateľ:  

Názov: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01  Poprad  

Zastúpený: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea       

IČO: 37781171 

DIČ: 2021453390, nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK73 8180 0000 0070 0051 9613 

Tel./fax: 052/772 19 24 

E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

 

 

 

1.2 Dodávateľ: 

Názov: Adam Benko – Hranovnická modrotlač 

Adresa: SNP 158/105, 059 16, Hranovnica 

Číslo účtu: SK 06 0900 0000 0051 5561 7892 

IČO:  52996522 

DIČ: 1125505425, nie je platcom DPH 

Tel./fax: 0917147415 

E-mail: hranovnickepleso@gmail.com 

 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok zo strany dodávateľa, že zhotoví - vytvorí, vykoná 

v spolupráci s folklórnych súborom Zespół Folklorystyczny „Hajduki“ z Łapsz Wyżnych  

podľa podmienok tejto Zmluvy objednávateľovi dielo – umelecký výkon, na ktoré sa 

vzťahuje ochrana podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej len ako 

„Autorský zákon“). 

2.2.   Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa výkon, umelecké vystúpenie s názvom 

– ukážka tradičného čepčenia nevesty a svadobných zvykov z oblasti severného Spiša s 

miestom uskutočnenia umeleckého výkonu: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 

72/4, 058 01  Poprad (exteriér, resp. interiér v prípade nepriaznivého počasia) deň, začiatok 

a doba trvania umeleckého výkonu: 14.05.2022 o 16:00 hod do 18:00 (120 min.) 

2.3.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za realizáciu predmetného umeleckého 

výkonu honorár vo výške a za podmienok špecifikovaných v čl. 5 tejto Zmluvy. 

2.4.  Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi vhodné priestory a podmienky na realizáciu 

predmetného umeleckého výkonu. 
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Článok III. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 

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

a) celkovú organizáciu a propagáciu vystúpenia 

b) miesto konania vystúpenia 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať podmienky pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.  

3.3.  Objednávateľ sa zaväzuje svojim konaním neporušiť obsah autorského zákona. 

 

Článok IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

 

4.1.  Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa umelecký výkon, vystúpenie, podľa 

Článku 2 tejto Zmluvy a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

4.2.  Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť včasnú prepravu účinkujúcich, scény, rekvizít a kostýmov 

do miesta realizácie umeleckého výkonu. 

4.3.     Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje súhlas podľa ustanovenia § 97 Autorského 

           zákona objednávateľovi na nasledovné použitia najmä: 

- verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu, 

- vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu, 

- vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu, 

- sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti. 

 

Článok V. 

HONORÁR A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dohodnutý predmet zmluvy honorár v 

celkovej sume 200 € (slovom dvesto 0/100 eur) /ďalej v texte tiež ako „honorár“/. 

5.2.  Dohodnutý honorár a to suma 200, 00 € (slovom dvesto 0/100 eur), ktorá bude uhradená 

z účtu objednávateľa ako spolufinancovanie projektu  č. 22-521-01676 podporeného 

Fondom na podporu umenia. 

5.3.  Honorár špecifikovaný v Článku 5 ods. 5.1. tejto Zmluvy zaplatí objednávateľ  

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to na 

základe tejto Zmluvy so splatnosťou do 14 dní od doručenia faktúry. 

5.4.      Honorár špecifikovaný v článku 5 ods. 5.1. sa považuje za uhradený dňom pripísania tejto 

sumy na účet dodávateľa. 

5.5.  Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 písm. a) a § 43 

zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov si dodávateľ honorár za vykonanie diela 

vysporiada sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. 

5.6.   V prípade omeškania s plnením platobnej povinnosti stanovenej v článku 5 ods. 3 tejto 

zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ( 

slovom : päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania na bankový 

účet dodávateľa. 

 

 

Článok VI. 

DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY 

 

6.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutého plnenia podľa Článku 2. Zmluvy. 

6.2.  Zmluvné strany sú oprávnené zmluvný vzťah ukončiť pred uskutočnením dohodnutého 



plnenia písomnou dohodou. 

6.3  Ak sa predstavenie neuskutoční z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa, silný vietor, 

štrajk, choroby, epidémie a pod.), a z dôvodov, ktoré nevie ovplyvniť žiadna zo zmluvných 

strán, všetky vyvolané straty si znáša každá zmluvná strana. 

 

 

Článok VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

          Objednávateľ je povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  

          o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť  

          dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

7.2.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len vo forme písomného 

dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

7.3.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre 

dodávateľa. 

7.4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že 

            táto zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej 

 vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

            podmienok a že zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Poprade, dňa: 10.05.2022                                           V Poprade, dňa: 10.5.2022 

 

 

 

 

 

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

               

      Podtatranské múzeum v Poprade                                                             Adam Benko  

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka                                         Hranovnická modrotlač  

                    Objednávateľ                     Dodávateľ 

 

 


