
Zmluva o umeleckom výkone 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 94 a následne zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín 

zastúpená: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

IČO:  36145050 

DIČ:  2021442071 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Umelec: Ľubomír Šamo 

Adresa:  

Rodné číslo:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „umelec“) 

 

Článok I. 

Výklad pojmov 

1. Umelec je osoba povinná zabezpečiť vykonanie umeleckého výkonu - hudobné vystúpenie 

na otvorení výstav. 

2. Umelecký výkon je predvedenie umeleckého diela hraním na hudobnom nástroji  za 

podmienok stanovených v článku III tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany ako objednávateľ na jednej strane a umelec na strane druhej, v zmysle 

platných právnych  predpisov, predovšetkým ustanovení  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto zmluvu o zabezpečení 

umeleckého výkonu (ďalej len „zmluva“). 

 

Článok II. 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy ja záväzok umelca zabezpečiť vykonanie umeleckého výkonu - 

hudobné vystúpenie - podľa podmienok stanovených touto zmluvou a záväzok objednávateľa 

zaplatiť za vykonanie umeleckého výkonu odmenu podľa podmienok stanovených touto 

zmluvou. 

 

Článok III. 

Vykonanie diela 

1. Umelec sa zaväzuje vykonať umelecké dielo  za nasledovných podmienok: 

 

a) Miesto predvedenia umeleckého výkonu: Ţupný dom, Dolný Kubín 

b) Dátum predvedenia umeleckého výkonu: 7.9.2017 

c) Čas predvedenia umeleckého výkonu: od 16.30 do 17.00 hod 

d) Druh umeleckého výkonu:   hranie na hudobnom nástroji (husle) 

 

 



Článok IV. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  umelcovi za dohodnuté vykonanie umeleckého diela 

odmenu vo výške  50,00 EUR (slovom päťdesiat eur) bankovým prevodom na účet umelca 

vedený v záhlaví tejto zmluvy.  

2. Odmena za vykonanie diela je splatná do 30 dní po predvedení umeleckého výkonu po 

odpočítaní 2 % - ného príspevku pre umelecký fond. 

3. Objednávateľ a umelec sa dohodli, ţe umelec uvedie príjem z podania umeleckého výkonu 

v daňovom priznaní a z toho dôvodu objednávateľ nevykoná v súlade s § 43 ods. 14 zákona č. 

595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov zráţku dane z príjmu 

z podania umeleckého výkonu. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

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

a) technické vybavenie pre umelca na vykonanie umeleckého diela 

b) vhodné pracovné podmienky 

c) propagáciu vystúpenia 

2. Objednávateľ sa zaväzuje k nepouţitiu a následne nezneuţitiu na komerčné a iné účely 

(slúţiace k osobnému a inému prospechu objednávateľa) mien, podobizní, obrazových 

snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov umeleckých 

výkonov či iných prejavov osobnej povahy umelca/umelcov, ich súboru, vystupujúcich na 

akcii. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti umelca 

1. Umelec sa zaväzuje vykonať umelecké dielo, tak ako je popísané v tejto zmluve. 

2. Z predstavenia umelca nebude zhotovený verejný prenos umeleckého výkonu ani záznam 

umeleckého výkonu. 

3. Umelec je povinný sa na výkon riadne pripraviť, podať výkon s plnou zodpovednosťou 

a podať výkon maximálny svojim moţnostiam, dodrţiavať termín a ostatné podmienky 

umeleckého výkonu. 

 

Článok VII: 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dobu trvania predvedenia umeleckého výkonu. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Dolnom Kubíne, 6.9.2017 

 

 

v. r.        v. r. 

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

PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka    Ľubomír Šamo 

 


