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Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho 

použitie  

(uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a zákona č. 185/2015 Z. z.  Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) 

 

Názov:   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Mgr. Art. Veronika Remišová, ArtD., M.A., podpredsedníčka 

vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

IČO:  50349287 

DIČ:  2120287004 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:  SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Názov: BOKK s.r.o.      

Sídlo: Bílkove Humence 66, 908 77 Bílkove Humence 

Štatutárny orgán: Boris Farkaš   

IČO: 47 518 260 

DIČ: 2023926564 

IČ DPH: SK2023926564 

Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN:      SKXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  

Kontaktné údaje (tel., e-mail)     XXXX XXX XXX, xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“, alebo tiež „Zmluvná strana“) 

    

Preambula 

1. Objednávateľ je na základe bodu C.4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2021 

zo dňa 28.04.2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky určený aj za 

vykonávateľa investícií a reforiem pre časť komponentu 17 – „Zlepšovanie digitálnych 

zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, ktorého realizácia bude prebiehať do 

konca roku 2026 (ďalej len „Projekt“). 
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2. Základným cieľom Projektu je zvýšenie úrovne digitálnych zručností u cieľovej skupiny 

obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na kvalitu 

života cieľovej skupiny.  

3. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie umeleckého výkonu, ktorého výsledkom bude 

zhotovenie audiovizuálneho diela alebo série audiovizuálnych diel Objednávateľom, 

ktoré majú prispieť k naplneniu Cieľa Projektu formou pozitívneho pôsobenia a zvýšenia 

motivácie cieľovej skupiny obyvateľstva na zapojenie sa do Projektu, vrátane vytvorenia 

podmienok pre úspešné absolvovanie školenia na zlepšenie digitálnych zručností.  

4. Dodávateľom podľa tejto Zmluvy je právnická osoba, ktorá bola vybraná 

Objednávateľom za účelom zabezpečenia umeleckých výkonov smerujúcich k napĺňaniu 

cieľov Projektu a Účelu tejto Zmluvy.   

5. Za účelom napĺňania cieľov Projektu sa zmluvné strany zaväzujú v rozsahu ustanovenom 

v tejto Zmluve spolupracovať.  

6. Táto Zmluva predstavuje úpravu právnych vzťahov, ktoré sú s ohľadom na § 1 ods. 15 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vyňaté z jeho pôsobnosti, nakoľko predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie 

predmetu plnenia tejto Zmluvy, pričom predpokladaná odplata Dodávateľa je nižšia ako 

10 000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok 

a) Dodávateľa zabezpečiť osobné podanie umeleckého výkonu pre Objednávateľa v rozsahu 

a za podmienok stanovených v tejto Zmluve a podľa potrieb Objednávateľa, 

b) Dodávateľa poskytnúť Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie umeleckého 

výkonu, 

c) Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi odmenu dohodnutú v článku 5 tejto Zmluvy.  

 

Článok 2 

Umelecký výkon a spôsob jeho vykonania 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť podanie umeleckého výkonu Borisa Farkaša, dátum 

narodenia: (XX.XX.XXXX), trvale bytom: (XXXXXX,XXXX XXXXXXXX),  (ďalej 

len „Výkonný umelec“) pre Objednávateľa pri realizácii audiovizuálneho diela v súlade a 

s podmienkami tejto Zmluvy, osobne, s náležitou odbornou starostlivosťou, podľa 

pokynov Objednávateľa, a to tak, aby sa dosiahol účel tejto Zmluvy. 

2. Audiovizuálnym dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie súhrn školiacich a promo 

videí v predpokladanom množstve 25 videí určených pre seniorov a verejnosť na 

zlepšovanie ich digitálnych zručností v rámci realizácie Projektu, pričom každé školiace 

alebo promo video samostatne neprekročí dĺžku 120 sekúnd. 
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3. Umeleckým výkonom na účely tejto Zmluvy sa rozumejú všetky a akékoľvek výkony 

Výkonného umelca bližšie určené v tejto Zmluve alebo na základe tejto Zmluvy, podané 

pri, alebo v  súvislosti s vytvorením a/alebo predvedením umeleckého diela vo 

forme audiovizuálneho diela podľa pokynov Objednávateľa  vydaných na základe  tejto 

Zmluvy, a to najmä: 

a) vystupovanie v pozícii ambasádora v promo videách Projektu alebo pri propagovaní 

projektu iným spôsobom, 

b) vystupovanie v školiacich videách Projektu.  

 (ďalej len „Umelecký výkon“) 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby si Výkonný umelec naštudoval a inak si pripravil 

podanie Umeleckého výkonu podľa tejto Zmluvy a pokynov Objednávateľa. Pri 

predvádzaní Umeleckého výkonu Dodávateľ zabezpečí, aby Výkonný umelec dodržiaval 

a riadil sa pokynmi Objednávateľa.  

2. Dodávateľ je povinný v prípade vážnych prekážok na strane Výkonného umelca 

znemožňujúcich podať mu Umelecký výkon podľa tejto zmluvy (napr. choroba a pod.) 

túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje 

zabezpečiť, aby Výkonný umelec podal Umelecký výkon v čo najskoršom náhradnom 

termíne na základe dohody s Objednávateľom po odpadnutí prekážky podľa 

predchádzajúcej vety.  

3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Výkonný umelec dokončil Umelecký výkon v čase 

určenom Objednávateľom alebo dohodou Zmluvných strán. V prípade prekročenia času 

na odovzdanie dokončeného Umeleckého výkonu je Dodávateľ povinný vopred  

bezodkladne, potom ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, informovať Objednávateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje rešpektovať záväzky, ktoré obmedzujú Dodávateľa a/alebo 

Výkonného umelca pri zabezpečení dokončenia Umeleckého výkonu.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých výrobných, technických 

a iných skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so zabezpečením podania 

Umeleckého výkonu a ďalším použitím a šírením zaznamenaného Umeleckého výkonu. 

Dodávateľ sa taktiež zaväzuje, že na miestach podávania Umeleckého výkonu nebude 

realizovať žiadne obrazové ani obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by ďalej šíril 

prostredníctvom internetu alebo sociálnych sietí, alebo inak zdieľal s tretími osobami, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa tejto 

Zmluvy je Dodávateľ povinný zachovávať po dobu platnosti tejto Zmluvy a aj po jej 

zániku neobmedzene. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj v prípade, ak Dodávateľ 

nezabezpečí, aby bol Umelecký výkon predvedený.  

5. Dodávateľ sa zaväzuje do dokončenia zabezpečovania Umeleckého výkonu a podávania 

Umeleckého výkonu zo strany Výkonného umelca zdržať takých aktivít, s ktorými je 

spojené nebezpečenstvo ohrozenia zdravia alebo života. 
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6. Dodávateľ zodpovedá za to, že pri zabezpečení podávania Umeleckého výkonu a ani 

Výkonný umelec pri podaní Umeleckého výkonu neporuší autorské práva alebo iné práva 

tretích osôb. V prípade takéhoto porušenia zodpovedá Dodávateľ za všetku škodu 

spôsobenú porušením akýchkoľvek práv tretích osôb, a to bez ohľadu na to, komu táto 

škoda vznikne.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť Dodávateľovi a Výkonnému umelcovi vhodné 

podmienky na zabezpečenie predvedenia, resp. predvedenie a realizáciu Umeleckého 

výkonu.  

8. Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi v dostatočnom časovom predstihu 

všetky aktuálne informácie a pokyny nevyhnutné na zabezpečenie predvedenia a samotné 

predvedenie Umeleckého výkonu zo strany Výkonného umelca vrátane aktuálneho 

scenára, a to najmä (zmeny v scenári, v mieste výkonu, nástupu na podanie Umeleckého 

výkonu.). 

9. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi uhradiť za podaný Umelecký výkon dohodnutú 

odmenu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.  

10. Objednávateľ sa zaväzuje nepoužívať Umelecký výkon spôsobom znižujúcim jeho 

hodnotu alebo dobrú povesť a česť Dodávateľa a/alebo Výkonného umelca.  

 

Článok 4 

Udelenie licencie 

1. Touto Zmluvou udeľuje Dodávateľ Objednávateľovi súhlas na použitie Umeleckého 

výkonu alebo jeho časti v rozsahu určenom v tejto Zmluve (licencia). Licencia udelená 

touto Zmluvou je licenciou výhradnou a v neobmedzenom rozsahu k použitiu 

Umeleckého výkonu, všetkými známymi, ako aj ešte doteraz nevyužívanými spôsobmi 

použitia a bez teritoriálneho (pre celý svet), množstevného a časového obmedzenia (na 

celú dobu trvania majetkových práv Výkonného umelca), bez obmedzenia technológie, 

formátu, účelu použitia a bez akéhokoľvek iného obmedzenia.    

2. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie Umeleckého výkonu (licenciu) 

najmä v nasledovnom rozsahu: 

a) vyhotovenie originálu záznamu Umeleckého výkonu na obrazový, zvukový 

a zvukovo-obrazový záznam, na akýkoľvek technický nosič, vrátane digitálnych 

nosičov, 

b) vyhotovenie rozmnožením záznamu Umeleckého výkonu bez obmedzenia, 

c) verejné rozširovanie originálu záznamu Umeleckého výkonu, rozmnožením záznamu 

Umeleckého výkonu, nájmom, vypožičaním, výmenou alebo akoukoľvek inou 

formou rozširovania bez teritoriálneho, časového a množstevného obmedzenia, 

d) sprístupňovanie zaznamenaného Umeleckého výkonu verejnosti formou televízneho 

vysielania, tzn. terestriálnym, káblovým, satelitným a iným šírením signálu.  

3. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu v rozsahu určenom v tejto Zmluve na 

obdobie trvania práv Výkonného umelca určenom v právnom predpise platnom ku dňu 

uzavretia tejto Zmluvy, vrátane práva na udelenie súhlasu s použitím Umeleckého 

výkonu v rozsahu udelenom Objednávateľovi tretím osobám a práva na postúpenie 
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licencie na použitie Umeleckého výkonu v rozsahu udelenom Objednávateľovi na tretie 

osoby bez teritoriálneho, časového a množstevného obmedzenia.  

4. Dodávateľ uisťuje Objednávateľa o tom, že Umelecké dielo je Zamestnaneckým dielom 

v zmysle ust. § 90 Autorského zákona a je oprávnený s Umeleckým dielom v rozsahu 

definovanom v tejto Zmluve nakladať, vrátane udeľovania výhradnej licencie 

s neobmedzenou rozsahu, tak ako je definovaná v bode 1 tohto článku.  resp. Dodávateľ 

uisťuje Objednávateľa o tom, že disponuje výslovným súhlasom Výkonného umelca na 

nakladanie a udelenie licencie definovanej v bode 1 tohto článku Zmluvy. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí udelenie súhlasu zo strany Výkonného umelca, aby 

Objednávateľ pri podávaní Umeleckého výkonu mohol uskutočňovať podobizne, 

fotografické, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy, týkajúce sa Výkonného umelca 

a prejavov osobnej povahy a aby tieto materiály boli použité na prezentáciu Projektu, 

Objednávateľa a jeho činnosti následným rozširovaním originálu záznamu a jeho 

rozmnoženín v ľubovoľnom množstve, formáte a ľubovoľnou technológiou, 

vystavovaním a sprístupňovaním verejnosti a v súlade s touto Zmluvou, pričom 

Objednávateľ je oprávnený udeliť súhlas podľa tohto bodu aj tretím osobám.  

 

Článok 5 

Odmena a platobné podmienky  

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene pre Dodávateľa za zabezpečenie podania 

Umeleckého výkonu a za použitie Umeleckého výkonu v rozsahu udelenej výhradnej 

licencie v zmysle článku 4 tejto Zmluvy vo výške 110,- EUR bez DPH za jedno promo/ 

školiace video v zmysle čl. 2 Zmluvy. Odmena bude Dodávateľovi vyplácaná na základe 

tejto Zmluvy, a to po častiach, štvrťročne, vždy vo výške na základe počtu odovzdaných 

Audiovizuálnych diel (videí), na ktorých natáčaní sa Výkonný umelec v rozhodnom 

období podieľal, pričom celková výška odmeny v zmysle tohto bodu nepresiahne sumu 

2.750,- EUR bez DPH. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 110,- EUR bez DPH pre Dodávateľa za 

zabezpečenie iných aktivít alebo úkonov ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto 

článku a ktoré smerujú k propagácii Projektu maximálne v počte 25 takýchto aktivít 

(napríklad zabezpečenie účasti na tlačovej konferencii, zabezpečenie poskytnutia 

rozhovoru pre médiá a podobne). Iná aktivita alebo úkon podľa predchádzajúcej vety 

nesmie presiahnuť dve hodiny. Za predpokladu, ak takáto iná aktivita alebo úkon 

presiahne dve hodiny, považuje sa každá jedna takáto iná aktivita alebo úkon za ďalšiu 

aktivitu, za ktorú patrí Dodávateľovi odmena vo výške 110,- EUR bez DPH, pričom 

celková výška odmeny v zmysle tohto bodu nepresiahne sumu 2.750,- EUR bez DPH. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu  na bankový účet Dodávateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy vždy štvrťročne na základe faktúry vystavenej 

Dodávateľom. Dodávateľ doručí vystavenú faktúru Objednávateľovi prostredníctvom 

ústredného portálu verejnej správy elektronickou formou alebo v elektronickej podobe na 

adresu: fakturacia@mirri.gov.sk. Faktúra bude vystavená v eurách a musí okrem 

náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
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znení neskorších predpisov obsahovať aj Predmet zmluvy, vrátane počtu fakturovaných 

úkonov v zmysle tohto článku, fakturovanú cenu, jednotkovú cenu za jeden úkon, 

informáciu, že ide  o „odmenu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR“ a dátum splatnosti 

faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti daňového dokladu, 

alebo v nej budú uvedené nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ju 

Poskytovateľovi na dopracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 

faktúry dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry so všetkými dohodnutými 

náležitosťami, pričom splatnosť faktúry je 60 dní. 

4. Dodávateľ berie na vedomie, že odmena nie je zdanená a je povinný za ňu zaplatiť daň 

z príjmu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

V odmene podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky výdavky spojené so zabezpečením podania 

Umeleckého výkonu a samotným podaním Umeleckého výkonu zo strany Výkonného umelca, 

vrátane úhrady za licencie.  

Článok 6 

Sankcie a  zánik Zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak: 

a) Dodávateľ nezabezpečí, že sa Výkonný umelec riadne pripravuje alebo nezabezpečí, 

že Výkonný umelec Umelecký výkon podá riadne a včas; v takomto prípade 

Dodávateľovi nárok za odmenu za zabezpečenie Umeleckého výkonu nevzniká, 

b) z dôvodu vyššej moci nebude možné Umelecký výkon alebo jeho záznam dokončiť; 

v takomto prípade patrí Dodávateľovi pomerná časť odplaty za zabezpečenie podania 

Umeleckého výkonu, ktorá zodpovedá dovtedy odvedeným umeleckým výkonom zo 

strany Výkonného umelca.  

2. Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ neuhradí 

Dodávateľovi dohodnutú odplatu vo výške a v lehote určenej v tejto Zmluve.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim pod dni, kedy došlo k jej zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie do 30.6.2026 

3. Táto zmluva sa riadi slovenských právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona a Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 

túto slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží Dodávateľ a dva 

rovnopisy Objednávateľ. 
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V Bratislave, dňa ................ 

  

Za Dodávateľa:                _____________________________  

  

  

 Za Objednávateľa:   _____________________________   

  

   


