
ZMLUVA  
o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 

uzatvorená podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

 
 
medzi zmluvnými stranami: 
                                                                
objednávateľom 
názov:     Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo:    Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 
zastúpený:   Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR 
IČO:    00 151 513 
bankové spojenie:         štátna pokladnica 
číslo účtu:                     7000060195/8180 
 
(ďalej aj ako „objednávateľ“) 
 
a   
 
výkonným umelcom:  
meno:    Adriana Ku čerová                                     
Bydlisko:                 
rodné číslo:     
číslo účtu:                      
 
(ďalej aj ako „výkonný umelec“) 
 
(objednávateľ a výkonný umelec ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

I . 
Predmet zmluvy  

 
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 
záväzkom výkonného umelca podať umelecký výkon na podujatí špecifikovanom v článku II. 
tejto zmluvy a poskytnúť objednávateľovi s tým súvisiace licencie a záväzkom objednávateľa 
uhradiť výkonnému umelcovi odmenu v súlade s článkom IV tejto zmluvy. 

 
 

I I. 
Umelecký výkon 

 
Výkonný umelec sa zaväzuje podať umelecký výkon, ktorým sa rozumie predvedenie piesní: 
Aká si mi krásna (E. Suchoň), Hoj vlasť moja (M. Schneider-Trnavský), Na veky v nás (M. 
Palonder) počas podujatia organizovaného objednávateľom - „ Oslavy 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie SR“, ktoré sa bude konať dňa 07.07.2013 o 20.10 
hod. na hrade Devín, Bratislava. 

 



 
III. 

Licencie 
 

1. Umelec touto zmluvou dáva súhlas na: 
a) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu a jeho rozmnožením,  
b) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny 

verejným vykonaním, vysielaním, káblovou retransmisiou, sprístupnením verejnosti 
(internet),  

c) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny 
nekomerčným spôsobom, 

d) spojenie umeleckého výkonu s umeleckým výkonom iných osôb, 
e) použitie záznamu umeleckého výkonu, resp. jeho časti pri tvorbe a výrobe nového 

audiovizuálneho diela a jeho následné rozširovanie uvedenými spôsobmi, 
g) využitie záznamu umeleckého výkonu na propagačné účely. 

 
2. Výkonný umelec týmto udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu, bez 

teritoriálneho obmedzenia, počas trvania majetkových práv umelca. Cena za udelenie 
licencie je zahrnutá v odmene výkonnému umelcovi v súlade s článkom IV tejto 
zmluvy.  

 
  

IV. 
Odmena za umelecký výkon 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť výkonnému umelcovi za vytvorenie umeleckého 

výkonu a udelenie licencií v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy odmenu vo výške 
5500,- € (slovom: päťtisícpäťsto eur). Nárok na odmenu vzniká výkonnému umelcovi 
riadnym a včasným podaním umeleckého výkonu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 
 

2. Odmena podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán a jej uhradením nie je dotknuté výlučné oprávnenie výkonného 
umelca nakladať s predmetným dielom vyplývajúce z platných právnych predpisov.  
 

3. Odmena výkonnému umelcovi vo výške podľa ods. 1 tohto článku je konečná, sú v nej 
zahrnuté odmeny za všetky úkony vo vzťahu k riadnemu a včasnému splneniu 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, za vytvorenie záznamu, ako aj právo 
objednávateľa disponovať umeleckým výkonom a šíriť ho bez ďalších plnení 
v prospech výkonného umelca. 
 

4. Odmena podľa ods. 1 tohto článku je splatná do 10 pracovných dní odo dňa riadneho 
a včasného podania umeleckého výkonu. Zdanenie odmeny, ako aj príspevky do 
umeleckých fondov, vykoná výkonný umelec vo vlastnom mene podľa platných 
právnych predpisov.  

 
 

 
 
 
 



V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Výkonný umelec sa zaväzuje: 
a) podať umelecký výkon osobne, s náležitou starostlivosťou, dodržiavať výrobný plán 

a zúčastniť sa skúšok, natáčania 
b) dokončiť svoj výkon, aj keď bude prekročený čas realizácie uvedený v čl. II. 
c) bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi zmenu bydliska, pobytu alebo 

zdravotného stavu, pokiaľ by mohla ovplyvniť plnenie tejto zmluvy 
d) vrátiť všetky predmety zapožičané za účelom podania umeleckého výkonu 
e) osobne sa zúčastniť skúšok a generálky. 

 
2. V prípade vzniku zvýšenia nákladov v dôsledku nedodržania podmienok tejto zmluvy 

zavinením výkonného umelca, má objednávateľ nárok na uplatnenie náhrady 
zvýšených nákladov voči výkonnému umelcovi, a to v skutočnej výške.  
 

3. Výkonný umelec sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých ustanoveniach tejto 
zmluvy a o všetkých okolnostiach súvisiacich so vznikom umeleckého výkonu. 
Výkonný umelec prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy nie je obmedzovaný právami 
iných subjektov v zmysle autorského zákona. 

 
4. Nedodržanie záväzku uvedeného v tomto článku, prípadne uvedenie objednávateľa do 

omylu mylnou informáciou zakladá na strane objednávateľa právo na odstúpenie od 
zmluvy a na náhradu škody. 
 

5. Výkonný umelec je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť si k podaniu 
umeleckého výkonu spoločenské oblečenie. 

 
6. Ak výkonný umelec vlastnou vinou poruší záväzky vyplývajúce zo zmluvy, 

objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škody, ktorá mu 
preukázateľne vznikla v dôsledku porušenia povinností výkonným umelcom. 

 
7. Objednávateľ je oprávnený  
a) zaznamenať výkon riadne a na vlastné náklady 
b) za podaný výkon zaplatiť výkonnému umelcovi odmenu v súlade s podmienkami 
podľa tejto zmluvy 
c) od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodov vyššej moci výrobca záznamu nebude môcť 
záznam umeleckého výkonu dokončiť. V tomto prípade má výkonný umelec nárok na 
prislúchajúcu časť odmeny zodpovedajúcej doteraz odvedeným výkonom.  
 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  
 



3. Dojednaný obsah zmluvy je možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so 
súhlasom oboch zmluvných strán, a to dodatkami k tejto zmluve. 
 

4. V prípade, že sa u jednej zo zmluvných strán zmenia právne pomery, ktoré by mali 
podstatný vplyv na dojednaný obsah zmluvy, táto je povinná bez odkladu túto 
skutočnosť písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Pri nedodržaní tejto povinnosti 
znáša škodu tým spôsobenú podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. 
 

5. Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými 
ustanoveniami autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 
 

6. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho jeden rovnopis je určený pre 
výkonného umelca  a štyri rovnopisy sú určené pre objednávateľa.  
 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na 
znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpisujú. 

 
 
 
 
 V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa 
 
 
 
 
 
-------------------------------------                                            -------------------------------------------             
      Ing. Igor Federič                                                                          Adriana Kučerová        
  vedúci Úradu vlády SR                                                                     výkonný umelec                                         




