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Zmluva o sprostredkovaní podania umeleckého výkonu
uzavretá v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

medzi:

Objednávateľom: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Zastúpený: Ľuboš Tvrdoň, starosta obce 
IČO: 00 304 905
DIČ: 2020643669
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Sprostredkovateľom: Lozorňanskí rybári 
Sídlo: Nová 475/36
IČO: 52152251
DIČ:
Zapísaný v registri: VS/1-900/90-55679
Konajúci prostredníctvom: Radovan Zeman
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK94 0900 0051 9086 7854

(ďalej len „výhradný sprostredkovateľ“)

Preambula
1. Objednávateľ je spoluorganizátorom akcie s názvom “Rybárske hody“ –   podujatie 

určené verejnosti, ktoré sa bude konať dňa 30.7.2022 od 14,00 hod. v areáli priehrady 
Lozorno (ďalej v texte ako „akcia“).

2. Výhradný sprostredkovateľ prehlasuje, že v rámci akcie výhradne zastupuje umelca – DJ 
Pavol Knotek (ďalej v texte ako „umelec“) v plnom rozsahu a má výhradné právo konať 
v jeho mene, ako aj udeliť licenciu v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.  

Článok I.
1. Predmetom tejto zmluvy je sprostredkovanie podania umeleckého výkonu, t.j. tvorivého 

verejného vykonania umeleckého diela zo strany umelca (ďalej v texte ako „výkon“).
2. Sprostredkovateľ prehlasuje, že má právo v plnom rozsahu zastupovať umelca, ako aj 

propagovať jeho vystúpenie /výkon na verejnosti v rozsahu: umelecké meno, fotografia, 
audio a videozáznam (propagácia zahŕňa zverejnenie oznámenia o konaní akcie na 
webovom sídle, sociálnych sieťach, billboardoch, tlačovinách, propagačných materiáloch, 
a to aj tretích osôb, atď.); pričom toto oprávnenie podpisom tejto zmluvy postupuje na 
objednávateľa. 

3. Výhradný sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon umelca v rámci konania akcie 
nasledovne:    
Miesto konania akcie: areál priehrady Lozorno
Termín konania akcie: 30.7.2022
Čas výkonu: 14:00-2:00
Skúška (príchod):
Minutáž vystúpenia:

4. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za sprostredkovanie podania výkonu v zmysle tejto 
zmluvy vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur). Uvedená suma zahŕňa odmenu za 
sprostredkovanie podania výkonu umelca, samotného výkonu umelca, úhradu za dopravu, 
ako aj za udelenie licencie v zmysle článku IV. tejto zmluvy. Odmena je konečná 
a výhradný sprostredkovateľ nie je oprávnený požadovať žiadne iné plnenie.
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5. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že objednávateľ neposkytne výhradnému 
sprostredkovateľovi žiadnu zálohu. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy uhradiť po riadnom 
a včasnom prijatí výkonu umelca objednávateľom, plne v súlade s touto zmluvou, ako aj 
programom akcie, a to na základe daňového dokladu vystaveného zo strany výhradného 
sprostredkovateľa v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia, 
hotovosťou, v deň konania akcie. 

7. Pod pojmom prijatie výkonu sa rozumie riadne a včasné podanie výkonu umelca na akcii 
objednávateľa.

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 
strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod 
následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek 
zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že pre platenie zmluvných sankcií sa primerane použijú 
ustanovenia tohto článku zmluvy.

Článok II. 
1. Výhradný sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby výkon umelca bol podaný s plnou 

zodpovednosťou a v súlade s jeho maximálnymi možnosťami a je povinný zabezpečiť 
dodržiavanie pokynov objednávateľa a programu akcie, ako aj zabezpečiť účasť umelca 
na dohodnutej skúške. Výhradný sprostredkovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie 
k zabezpečeniu a naplneniu tejto zmluvy, najmä vo vzťahu k povinnosti zo strany umelca 
riadne a včas podať a dokončiť svoj výkon.

2. Výhradný sprostredkovateľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá umelec 
žiadne zmluvné záväzky, a nemá vedomosť o žiadnych skutočnostiach, ktoré by umelcovi 
bránili v podaní výkonu podľa tejto zmluvy, pričom za účasť umelca pri podaní výkonu 
zodpovedá tak, ako by ho vykonal sám.

3. Výhradný sprostredkovateľ sa zaväzuje, že on ani umelec neuzavrú, po podpísaní tejto 
zmluvy, ďalšie záväzky, ktoré by mohli ohroziť podanie výkonu umelca k termínu a času 
podľa článku I. bod 3. tejto zmluvy.

Článok III.
1. V prípade, ak výhradný sprostredkovateľ nemôže zabezpečiť podanie výkonu umelcov 

vôbec z dôvodov ochorenia alebo z iných mimoriadne závažných dôvodov, napr. úraz, 
úmrtie v rodine, je povinný o tom bezodkladne informovať zamestnanca objednávateľa 
Mgr. Barboru Hurajovú, tel. kontakt:             ,  email: 
                           a riadne zdokladovať nemožnosť plnenia svojho záväzku 
v zmysle tejto zmluvy. V takom prípade odmena dohodnutá v tejto zmluve výhradnému 
sprostredkovateľovi neprislúcha vôbec.

2. Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu vinou alebo z dôvodu na strane umelcov (s výnimkou 
podľa bodu 1. tohto článku), je výhradný sprostredkovateľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej odmeny; výhradný 
sprostredkovateľ vyhlasuje, že považuje výšku zmluvnej pokuty s ohľadom na možné 
negatívne následky nepodania umeleckého výkonu (poškodenie dobrého mena 
objednávateľa, skutočná škoda na strane objednávateľa a pod.) za primeranú.

3. Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu v celom rozsahu, ale len v časti z dôvodov vyššej 
moci (napr. pandémia, povodeň a ďalšie) alebo z dôvodov uvedených v bode 1. tohto 
článku zmluvy, patrí výhradnému sprostredkovateľovi pomerná časť dohodnutej odmeny, 
a to podľa toho v akom rozsahu bol výkon prijatý. 

4. V prípade, ak z dôvodov na strane objednávateľa nepríde k realizácii výkonu, 
objednávateľ uhradí výhradnému sprostredkovateľovi preukázateľne vynaložené náklady. 

Článok IV.
1. Umelec zastúpený výhradným sprostredkovateľom, udeľuje súhlas (licenciu) na: 
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- verejný prenos výkonu,
- vyhotovenie originálu záznamu výkonu vyhotovenie rozmnoženiny záznamu 

výkonu,
- verejné rozširovanie originálu záznamu výkonu alebo jeho rozmnoženiny,
- sprístupňovanie záznamu výkonu verejnosti,
- využitie záznamu na propagačné účely.

2. Licenciu podľa tohto bodu poskytne umelec, zastúpený výhradným sprostredkovateľom, 
objednávateľovi bez teritoriálneho a časového obmedzenia.

Článok V.
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona, 
v znení ich neskorších zmien.

2. Podmienky objednávateľa ako prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov rieši: LJanoska@ochranaosobnychdat.sk

3. Sprostredkovateľ sa podpisom na tejto zmluve zaväzuje, že umelca o uvedenom webovom 
sídle prevádzkovateľa za účelom oboznámenia sa s podmienkami objednávateľa ako 
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov informuje. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.

5. Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva (2) 
rovnopisy a výhradný sprostredkovateľ obdrží jeden (1) rovnopis tejto zmluvy.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je obsah zmluvy známy v celom jeho rozsahu s tým, že 

zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripájajú oprávnení zástupcovia 
zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Lozorne dňa                                           V Lozorne dňa 

–––––––––––––––––––––––             –––––––––––––––––––––––––––-
  objednávateľ      výhradný sprostredkovateľ        

    Ľuboš Tvrdoň
       starosta obce   
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