
001/16/D1/SL 

ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽÍVANÍ AUTORSKÉHO DIELA 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a zák. č. 618/2003 

Z.z. Autorský zákon medzi týmito účastníkmi: 

MESTO SENEC 
Mierové námestie č. 8 
903 01 Senec 
00305065 
2020662237 

MARIÁN HLADKÝ 
Narcisová 54, 949 01 NITRA 
641011/6262 

Unicredit Bank 13 01 69 1 0 0 6 / 1 1 1 1 
IBAN SK93 1111 0000 0013 0169 1006 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie a používanie nasledujúceho autorského diela: 

Hudobné vystúpenie skupiny GLADIATOR 

Miesto konania : SENECKÉ LETO - Slnečné jazerá 

Termín : 11,6 2016 sobota 

Celkový rozsah : 21:45 - 23:00 / 70 min 

Zvuková skúška : 

Realizácia umeleckého diela bude prebiehať po dohode dodávateľa podľa schváleného 
harmonogramu a pokynov objednávateľa. 

Článok II. 
Finančné plnenie 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za plnenie predmetu tejto zmluvy, za vytvorenie 
a použitie diela honorár v dohodnutej výške 3,500,- EURO 

SPOLU : 3,500,- EURO Slovom: tritisícpäťsto,- EURO 

2. V honorári je zahrnuté: 
a) hudobné vystúpenie skupiny GLADIATOR. 
b) Autorský honorár je splatný takto: 

• Bankovým prevodom na základe dodanej faktúry na sumu 3,500,- Euro so splatnosťou 
do 20,6 2016 

Objednávateľ: 

So sídlom: 

IČO: 
DIČ: 

Autor / dodávateľ : 

So sídlom 
IČO : 

Číslo účtu : 



Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Autor má právo na: 
a) honorár vo výške uvedenej v ČI. II tejto zmluvy, 
b) ochranu svojho autorstva v zmysle autorského zákona. 

2. Autor sa zaväzuje: 
a) dielo označené v ČI. I vyhotoviť osobne, 
b) vytvoriť autorské dielo s náležitou starostlivosťou, v termínoch a rozsahu dohodnutých 

v zmysle tejto zmluvy, 
c) dôsledne dodržiavať schválený scenár a riadiť sa pokynmi objednávateľa, 
d) pracovať na vysokej profesionálnej úrovni, 
e) najneskôr 14 kalendárnych dní pred plánovaným vystúpením oznámiť písomne 

objednávateľovi všetky prekážky, ktoré mu budú brániť plniť predmet tejto zmluvy. 

3. Autor zodpovedá za: 
a) čo i len neúmyselné porušenie cudzích autorských práv 

4. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť technické požiadavky : GLADIATOR STAGE PLOT 
b) zabezpečiť osvetlenie pódia zodpovedajúce hudobnému vystúpeniu 
c) zabezpečiť 3 ľudí na postavenie a po skončení koncertu na odloženie aparatúry 
d) zabezpečiť fyzickú ochranu členov hudobnej skupiny na mieste konania koncertu od príchodu 

až do ich odchodu 
e) zabezpečiť jednu uzamykateľnú šatňu s vodou 
f) zabezpečiť parkovanie a ochranu automobilov skupiny v mieste ubytovania 
g) zabezpečiť 12 fliaš nesladenej perlivej minerálnej vody, 4 litre pomarančového džúsu, 4 litre 

Kofola, 10 x 0,5 liter / pivo Plzeň, 1 litrovú termosku s teplým čajom, 3 celé citróny , 2 x litrovú 
termosku kávy, mlieko do kávy, 2 x fľaša bieleho vína/ Rulandské šedé, 
zabezpečiť studenú misu pre 9 osôb 

h) zabezpečiť parkovanie automobilov skupiny v minimálnej vzdialenosti od miesta vystúpenia 
a ich ochranu 

i) zabezpečiť prítomnosť štatutárneho zástupcu objednávateľa pred koncertom 

Článok IV. 
Použitie autorského diela 

Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na nasledujúce použitie diela: 
Hudobné vystúpenie na Senecké leto v termíne 11,6 2015 

Článok V. 
Ostatné dojednania 

1. Ak sa umelecké dielo nebude môcť uskutočniť v dôsledku nepredvídateľných a neodstrániteľných 
udalostí nachádzajúcich sa mimo dosah zmluvných strán, majú obidve zmluvné strany právo 
odstúpiť od zmluvy bez nároku na odškodnenie. Odstupujúca strana je povinná bezodkladne 
tieto skutočnosti riadne a vierohodne doložiť. 

2. Ak sa vytvorenie umeleckého diela neuskutoční z viny umelca bez upovedomenia objednávateľa 
minimálne 14 kalendárnych dní vopred, tento je povinný uhradiť objednávateľovi všetky vzniknuté 
náklady, zmluvnú pokutu vo výške 50% z odmeny a už uhradené sumy vrátiť a to v lehote 14 
kalendárnych dní odo dňa plánovaného vystúpenia v zmysle čl. I. tejto zmluvy. 

3. Ak sa po podpísaní tejto zmluvy o umeleckom diele vytvorenie umeleckého výkonu neuskutoční 
z viny objednávateľa, tento je povinný uhradiť umelcovi vzniknuté náklady (ušlý zisk), a taktiež 
zmluvnú pokutu vo výške 50% z odmeny za zmluvné vystúpenie v termíne do dňa plánovaného 
vystúpenia. 



4. Umelec môže od tejto zmluvy odstúpiť len vo zvlášť odôvodnených prípadoch (ochorenie, úraz, 
úmrtie v rodine a pod.). V takom prípade, takto vymedzené dôvody odstúpenia od zmluvy 
z vyššie uvedených dôvodov je objednávateľ povinný akceptovať a umelec je povinný vrátiť 
objednávateľovi už uhradené sumy, týkajúce sa prípadne už vyplateného autorského honoráru 
v zmysle čl.ll ods. 2 písm.b) tejto zmluvy. V ostatných prípadoch pokiaľ nastanú dôvody na 
odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku, nevzniká žiadnej strane nárok na náhradu už 
vzniknutých nákladov či škôd. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy riadia sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
Autorského zákona a právnym poriadkom SR. 

2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť uskutočnené výlučne písomnou formou 
a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli všetkým pojmom uvedeným v tejto zmluve a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, túto zmluvu podpisujú. 

c/ dňa <31. S ,<&>/< 


