
 
 

 

 

 

                                                                                   

                                                         Zmluva o účinkovaní č. 80/2022      22-441-01339 
uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. 

               

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Stredoslovenské osvetové stredisko 

Štatutárny orgán: Mgr. Tatiana Salajová,  riaditeľka 

Sídlo:   Dolná 168/35, 975 25  Banská Bystrica 

IČO:   35987138 

DIČ:   2021446669 

Číslo účtu:  SK33 8180 0000 0070 0039 6270 

     

Účinkujúci:  Vrťo Peter 

Adresa:   JIlemnického 990/3, 962 12 Detva 

Rodné číslo:  970917/5839 

Číslo OP:  EC 417 939  

Číslo účtu:  SK62 0900 0000 0050 7928 8942 

 

Predmet zmluvy 
 

 

Účinkovanie v programe ZOSTANE TO V RODINE dňa 25.6.2022 o 17:00 h., TAM A SPӒŤ dňa 

25.6.2022 o 18:15 h. a v programe TANEC, POVINNÁ VÝZBROJ MUŽA dňa 25.6.2022 o 20:00 h. na 

amfiteátri v Heľpe, v rámci podujatia 56. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA. 

 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
-vytvoriť vhodné podmienky na podanie predmetného výkonu, 

-zaplatiť autorovi odmenu na základe vzájomnej dohody a v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z.  

  v znení neskorších predpisov najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania diela, 

Účinkujúci  sa zaväzuje: 

-dostaviť sa na miesto podania výkonu najneskôr 45 minút pred podaním výkonu, 

-podať umelecký výkon v dohodnutom čase a kvalite, 

-dodržiavať príslušné štátne normy pre technické zariadenia a z toho vyplývajúce predpisy BOZP a PO,  

  záväzné právne predpisy týkajúce sa verejného zdravia pred koronavírusom Covid-19, 

-bezodkladne informovať zodpovedného vedúceho zamestnanca o prekážkach, ktoré by mu bránili v plnení  

  tejto zmluvy, 

-účinkujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch. V takomto prípade   

  nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akúkoľvek náhradu. Takúto okolnosť musí autor hodnoverne   

  preukázať a ihneď oznámiť. V prípade oneskoreného oznámenia je autor povinný uhradiť náklady vzniknuté  

  s prípravou  podujatia. 

Odmena a platobné podmienky 
 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 70 €, slovom: sedemdesiat eur.  V prípade, že nie je 

zmluvnými stranami podpísaná dohoda o nezdaňovaní autorských odmien, objednávateľ zdaní odmenu 19% 

zrážkovou daňou v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

Jana
Obdĺžnik



Licenčná doložka 
 

Účinkujúci udeľuje objednávateľovi neobmedzený, výhradný, bezodplatný súhlas (licenciu), ktorý ho 

oprávňuje vyhotoviť audiovizuálny a zvukový záznam z predmetného umeleckého výkonu. 

Objednávateľ je oprávnený použiť vyhotovený audiovizuálny, resp. zvukový záznam bez zmeny alebo po 

spracovaní na vysielanie cez sociálne siete, televíziu, rozhlas na živo a zo záznamu prostredníctvom drôtového 

alebo bezdrôtového šírenia vrátane prenosu satelitom, káblovou retransmisiou, na nekomerčné použitie 

a šírenie, na použitie časti audiovizuálneho diela, resp. zvukového záznamu do iného programu, na propagáciu 

festivalu, organizátora  a kultúry ako takej a na archiváciu. 

Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie predmetného audiovizuálneho/zvukového 

záznamu. 

Účinkujcúci udeľuje organizátorovi licenciu bez vecného a územného obmedzenia na celú dobu ochrany ich 

práv.  

Účinkujúci udeľuje organizátorovi bezodplatne súhlas na vyhotovenie obrazových snímok pri realizácii 

festivalu  56. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA. Účelom fotografovania je oprávnený záujem 

organizátora, ktorým je propagácia festivalu, organizátora a kultúry ako takej. Obrazové snímky vyhotovené 

na predmetnom festivale môžu byť zverejnené na stránke organizátora, na jeho sociálnych sieťach 

a v publikáciách vydávaných organizátorom. 

 

Ochrana osobných údajov 
 

Účinkujúci podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ č. 2016/679 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z.z., ktorými sa 

mení zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch udeľuje objednávateľovi súhlas na spracúvanie 

jeho osobných údajov. 

Účinkujúci prehlasuje, že mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní ich osobných údajov, 

ktoré sú dostupné na webovom sídle  organizátora www.sobb.sk.   

    

 

                                                                           Záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky body tejto dohody sú jej podstatnými náležitosťami. 

2. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto dohode možno urobiť len formou písomných dodatkov. 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár. 

5. Pre vzťahy medzi objednávateľom a autorom, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve, platia 

    ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

6. Účinkujúci je povinný sám si  vysporiadať daň z príjmov fyzických osôb  podľa zákona č. 595/2003 Z.z. 

    Táto zmluva je podkladom pre daňové priznanie FO. 

7. V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním  

     a sprístupnením uvedených údajov. 

 

Výpočet odmeny: 
 

Odmena brutto  Umelecký fond            Zrážková daň                      Odmena netto 

        70,-                                               0,-                  0,-                                               70,-  

 

 

V Banskej Bystrici dňa 1.06.2022  

 

Účinkujúci:                                                                            Objednávateľ: 
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