ZMLUVA
O VYTVORENÍ, POUŽITÍ A ŠÍRENÍ UMELECKÉHO DIELA
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Objednávateľ:
Adresa: •
Zastúpený:
IČO: 00315010

Obec Zázrivá
Stred 409, 02705 Zázrivá

JUDr. Matúš Mních
a

Meno a priezvisko:
Adresa:
Rodné číslo:

Anton Kokoška

ako umelcom
I.

Predmetom zmluvy je: koncert kapely Idea
Termín: 21.júla 2018 o 20,00 hod. Na podujatí: Zázrivské dni
Za vytvorenie podľa podmienok tejto zmluvy o použití a šírení umeleckého diela prislúcha
umelcovi podľa dohody jednorazová odmena za umelecký výkon vrátane ostatných nákladov,
bankovým prevodom na účet: SK44 0200 0000 00219208 9351

. 500,-EUR, táto bude vyplatená do 30 dní od vykonania diela
II.
Umelec sa zaväzuje:
- dodržať dohodnutý termín a vykonať prácu zodpovedne a presne podľa požiadaviek objednávateľa
- umelec súhlasí v zmysle Z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním
osobných údajov v informačnom systéme účtovníctvo, doba je v súlade s osobitnými zákonmi
vymedzujúcimi účel spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve
III.
Objednávateľ sa zaväzuje:
- vytvoriť optimálne podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu
- umelcovi včas oznámiť všetky informácie a pokyny súvisiace s výkonom umelca
IV.
Odstúpenie od zmluvy:
Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť :
- ak sa umelec na výkon riadne nepripravuje, alebo ak výkon včas a riadne nepodá bez vážnych
dôvodov; alebo ak poruší zmluvu; v tomto prípade nemá umelec nárok na odmenu.
- ak z dôvodov vyššej moci a bez jeho zavinenia objednávateľ dielo nemôže realizovať
( napríklad živelná pohroma, štátny smútok a podobne).
Umelec môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ nevytvorí podmienky uvedené v tejto zmluve.
V.
Vo veciach touto zmluvou neuplatnených (napríklad náhrada škody) platia ustanovenia
Autorského a Občianskeho zákonníka a vykonávacie predpisy. Akékoľvek zmeny, doplnky,
rušenia a odstúpenia sa musia vykonať v písomnej forme.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom.

VI
Osobitné ustanovenia
Na základe § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
sa zmluvné strany dohodli, že z príjmu podľa § 43 ods. 3 písm. h ) nebude daň vyberaná zrážkou -

V Zázrivej, dňa:
umelec
Anton Kokoška
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JUDr. Mat&š Nj'ních

