
 

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 
a poskytnutí licencie 

 

uzatvorená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom medzi: 

 
1. objednávateľom: 

Obec Rovinka 
Adresa: Rovinka 350, 900 41 Rovinka  
IČO:  00 305 057 
DIČ:  2020362036 
Č. účtu: 1802404001/5600  
Zastúpený:  JUDr. Milan Bombala  – starosta obce 
 
ďalej len „objednávateľ “) 

 a autorom: 

meno:   Mgr.art. Karol Csino 

adresa:                 Martinengova  4877/2, Bratislava - Stare Mesto 

r.č.:             760625/7230 

č.OP.:   EB729176 

bankový účet:                1894162854/0200  

              (ďalej len „autor“) 

Názov diela (podujatia):   Hudobné vystúpenie Swing Stars 

 

1. 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť výkon (druh, rozsah, dĺžka výkonu v rámci diela alebo 
podujatia): 

      
     
    Hudobné vystúpenie:  Swing stars 
 dňa:                  15.9.2012 
     v trvaní:     max. 60 min.na podmaz  
 v rámci podujatia              Deň obce 

Realizácia výkonu v čase  od cca 20.00 hod.do 21.00 hod. 
    Miesto konania:    Rovinka 

Zvuková skúška:               19.00 
2. 

 Autor podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi tiež súhlas s tým, aby  jeho 
umelecký výkon podľa tejto zmluvy bol zachytený na obrazových záznamoch 
(fotografie), ktoré môžu byť použité k následnej prezentácii vykonaného diela. Umelec 
ďalej súhlasí s tým, aby obrazové záznamy (fotografie) umelcovho umeleckého výkonu 
podľa tejto zmluvy boli použité výlučne na internete, na webovej stránke objednávateľa 
v neobmedzenom čase. 

 
3. 



1. Autor vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy, nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu 
bránili v podaní výkonu podľa tejto zmluvy. 

2. Autor sa súčasne zaväzuje, že neuzavrie  po podpísaní  tejto  zmluvy ďalšie záväzky, 
ktoré by mu mohli ohroziť uskutočnenie výkonu, ku ktorému  sa zmluvne zaviazal. 

4. 

 
1. Za poskytnutie licencie podľa  tejto zmluvy prislúcha autorovi odmena stanovená 

dohodou vo výške: 300,- EUR, pričom v odmene sú zahrnuté aj režijné a cestovné 
náklady.  

2. Odmena je splatná do jedného dňa od uskutočnenia vystúpenia, bankovým prevodom na 
účet autora. 

 

      5. 

1. Ak po podpise zmluvy nedôjde z rozhodnutia objednávateľa k začatiu alebo dokončeniu 
realizácie vystúpenia, prislúcha autorovi náhrada odmeny vo výške: 
- v prípade odstúpenia od zmluvy  14 kalendárnych dní  pred uskutočnením vystúpenia 
50% z dohodnutého honoráru, 
- v prípade odstúpenia od zmluvy   7 kalendárnych dní   pred uskutočnením vystúpenia 
80% z dohodnutého honoráru, 
-  v prípade odstúpenia   od zmluvy  v deň  konania  vystúpenia 100% z dohodnutého 
honoráru. 

 

6. 

Ak autor nemôže dokončiť svoju spoluprácu na realizácii z dôvodov na strane autora, 
nemá nárok na honorár. 

 
7. 

1.  Ak autor vlastnou vinou poruší záväzky vyplývajúce zo zmluvy, objednávateľ má právo 
odstúpiť od  zmluvy a žiadať náhradu, ktorá nemá byť nižšia, ako časť honoráru 
zodpovedajúca zmeškanému, alebo inak zanedbanému výkonu, keby bol vykonávaný 
riadne, a to: 
- v prípade odstúpenia od zmluvy 14 kalendárnych dní pred uskutočnením vystúpenia 
50% z dohodnutého honoráru, 
- v prípade odstúpenia od zmluvy   7 kalendárnych dní pred uskutočnením vystúpenia 
80% z dohodnutého honoráru, 
-  v prípade odstúpenia od zmluvy v deň konania  vystúpenia 100% z dohodnutého  
honoráru. 

2. Odstúpenie od zmluvy nezbavuje objednávateľa práva domáhať sa náhrady škody. 
 

                8. 

1. Autor sa zaväzuje podať výkon na najvyššej možnej profesionálnej úrovni. 
2. Autor sa ďalej zaväzuje dodržiavať predpisy vydané objednávateľom, s ktorými bude 

oboznámený, ako aj pokyny pracovníka povereného realizáciou. 
3. Objednávateľ sa naproti tomu zaväzuje vykonať v rámci daných možností organizačné 

opatrenia na zabezpečenie vhodného prostredia a využitia pracovného času autora. 
 

9. 

1. Zmeny jednotlivých zmluvných ustanovení, prípadne doplnky zmluvy, môžu byť 
dohodnuté len písomným dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 

 
 
V Bratislave dňa  17.9.2012 

 



 ................................................    .................................................          
Objednávateľ                        Autor 
  
 


