
 ZMLUVA O DIELO  906/2019 
    uzatvorená v zmysle § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a podľa § 631 až 643 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: 
 
 
Názov:   Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Sídlo:    Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Mgr. Vladimír Kovár, 

poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV 
IČO:    00 164 429 
DIČ:                               2020798736 
IČ DPH:                         SK2020798736-zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
právna forma:                 štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona SNR č. 4/Zb.  

o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách v znení neskorších 
predpisov 

 
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
meno a priezvisko:   Mgr. Simona Jaššová  
rodné číslo:    
adresa:    
bankové spojenie:   
IBAN:     
(ďalej len „autor“)          
 
 
 
1 Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie autorského diela a úprava vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 
1.2 Autor sa zaväzuje vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvoriť pre objednávateľa odborné 

literárne/slovesné dielo na tému Od stridžích dní po Mláďatká (ďalej len „prednáška“) a túto 
prednášku osobne predniesť v rámci sprievodného programu k podujatiu „Vianoce v  ÚĽUVe“, 
ktoré sa uskutoční v priestoroch Galérie ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislava, dňa 10.12.2019 
v čase od 17:00 do 18:00 hod. (ďalej len „podujatie“).    

 
1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vytvorenú a prednesenú prednášku zaplatiť autorovi 

odmenu podľa článku 3 tejto zmluvy. 
 
 
2 Podmienky vytvorenia a prednesenia prednášky  
2.1 Autor sa zaväzuje vytvoriť a osobne predniesť prednášku v slovenskom jazyku v rámci 

podujatia.  
 
2.2 Autor sa zaväzuje vytvoriť prednášku tak, aby neobsahovala žiadne skutočnosti, ktoré môžu 

bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných alebo by mohli 
byť v rozpore s dobrými mravmi alebo považované za neslušné.  

 
2.3 Autor vyhlasuje, že prednášku vytvorí vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a nebude 

zasahovať do práv duševného vlastníctva iných osôb. 
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2.4 Prednáška sa považuje za riadne vykonanú a odovzdanú objednávateľovi jej prednesením 
autorom na podujatí. 

 
 

3 Odmena 
 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie a prednesenie prednášky v rámci 

podujatia odmenu vo výške 50,- eur (slovom: päťdesiat eur) brutto. 
 
3.2 Nárok na vyplatenie odmeny podľa bodu 3.1 tohto článku vzniká autorovi po prednesení 

prednášky autorom v rámci podujatia.       
 
3.3 Odmena podľa bodu 3.1 tohto článku bude autorovi vyplatená do 30 dní od prednesenia 

prednášky autorom v rámci podujatia, bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý je 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
3.4 V odmene podľa bodu 3.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré autorovi vzniknú 

v súvislosti s vytvorením a prednesením prednášky.  
 

3.5 Autor berie na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. 
o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov povinný odviesť z odmeny príslušný odvod 
do umeleckého fondu. Autorovi bude vyplatená odmena znížená o tento odvod. 

 
3.6 Objednávateľ a autor sa v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení zákona č. 253/2015 Z. z. dohodli, že z ceny (odmeny), ktorú objednávateľ zaplatí 
autorovi na základe tejto zmluvy, sa nebude vyberať daň z príjmu zrážkou. Z tejto odmeny si 
zaplatí (odvedie) daň z príjmov autor sám na základe daňového priznania. 

 
 
4 Osobitné dojednania 
 
4.1 Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na to, aby bol počas podujatia fotografovaný a na použitie 

takto vyhotovených fotografií v rámci činnosti objednávateľa. 
 

4.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak bude zrejmé, že prednáška nebude hotová 
a prednesená včas a/alebo riadne. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak 
rozhodne o zrušení podujatia a/alebo ak podujatie nebude možné uskutočniť z dôvodu vyššej 
moci. 

 
4.3 Autor  a objednávateľ nie sú v omeškaní, ak toto vznikne v dôsledku vplyvu vyššej moci. Pod 

vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.  
 

4.4 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa niektoré z autorových vyhlásení podľa tejto 
zmluvy ukáže ako nepravdivé.  

 
 

5 Záverečné ustanovenia 
 
5.1 Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, prípadne ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike. 

 
5.2 V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia tejto 

zmluvy, ak to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú 
v platnosti. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť celej 
zmluvy. 

 
5.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody formou 

písomných a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov. 
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5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 
 
5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 
vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
5.6 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku; jeden pre autora a dva pre 

objednávateľa.  
 
5.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
 
 
 
 

V Bratislave ................................ 
 

 V Bratislave ................................ 
 

 
 
 
__________________________ 

 
 

 
 
 
__________________________ 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby  Mgr. Simona Jaššová       
Mgr. Vladimír Kovár 
poverený zastupovaním štatutárneho 
orgánu ÚĽUV 
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