
Zmluva

o vytvorení diela

uzavretá medzi

Meno: Mgr. Peter Janku, PhD.
R.Č.:
Trvalo bytom:
Číslo účtu:

(ďalej ako "autor")
a

Meno: Obec Šuňava
Zastúpená: Stanislavom Kubaským, starostom obce
IČO: 00326437
DIČ: 2021212710
So sídlom: Trojičné námestie 255/3,05939 Šuňava

( ďalej ako" objednávatel')

I.

Zmluvné strany

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších

predpisov (d'alej len "Autorský zákon") a ustanoveniami § 63.1a nasl. zákona

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "Občiansky

zákonník") túto zmluvu o vytvorení diela.

..



II.

Predmet zmluvy

2.1 Autor sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok v nej dohodnutých

osobne vytvorí pre objednávateľa autorské dielo : Hudobné vystúpenie na

podujatí Za Jazerom 2021.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje autorské dielo špecifikované v bode 2.1 tejto

zmluvy za podmienok v nej dohodnutých prevziať, ak ho autor k prevzatiu

diela vyzval, a to v primeranej lehote a zaplatiť cenu za dielo, dohodnutú

v bode 3.1. tejto zmluvy. Zaplatením dodohnutej odmeny v zmysle článku 3.2.

tejto zmluvyna účet autora objednávateľ potvrdzuje, že dielo prevzal.

2.3 Podpisom tejto zmluvy autor v súlade s ustanovením § 632 Občianskeho
zákonníka potvrdzuje, že prevzal od objednávateľa objednávku na vytvorenie
diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III.

Cena za dielo a platobné podmienky

3.1 Cena za vytvorenie autorského diela, tak ako je určené v bode 2.1 tejto zmluvy,

sa určuje dohodou zmluvných strán vo výške 150, Eur. (slovom stopäťdesiat

eur.)

3.2 Platbu ceny za dielo vo výške 150,- Eur uhradí objednávateľ v hotovosti alebo

na účet autora najneskôr do lOdní od podpisu zmluvy.

3.4 V prípade, ak objednávateľ požiada autora o vykonanie prác nad rámec

dohodnutý v tejto zmluve, bude odmena medzi objednávateľom a autorom

dohodnutá vo forme písomného dodatku k tejto zmluve o vytvorení diela,

alebo samostatnou zmluvou.

IV.

Podmienky plnenia

4.1. Autor sa zaväzuje na uskutoční hudobné vystúpenie na podujatí Zajazerom 2021

v trvaní podľa dramaturgie podujatia.



4.3 Objednávateľ zabezpečí ozvučenie podujatia a za vykonanie diela vyplatí

autorovi odmenu vo výške a v termíne, dohodnutom v bode 3.2. Autorské práva

zhotoviteľa v zmysle ustanovení § 17 a 18 Autorského zákona týmto nie sú

dotknuté. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na šírenie nahrávky

hudobného vystúpenia na propagačné účely podujatia.

V.
Vysporiadanie daňovej povinosti

6.1 Na základe požiadavku autora - ako daňovníka a súhlasu objednávateľa, ako

platiteľa podľa § 43 ods. 3 písm. h) zák.č.595/2003 Z.z. o dani z prájmov v znení

neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), sa v zmysle § 43. Ods.

14 zákona o dani z príjmov autor a objednávateľ dohodli na tom, že sa daň

z príjmov autora podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov

vyplývajúcich z uzavretej a platnej zmluvy medzi autorom

a objednávatel'om, ktorej sa týka zákonná povinnost' vykonania zrážok

objednávatel'om, nevyberie for.mou zrážok v období od podpisu tejto

dohody do 31.12.2021 a že si daňovú povinnosť na základe tejto dohdoy autor

za príslušné obdobie splní a vykoná sám v zmysle príslušných právnych

predpisov, čo autor výslovne potvrdzuje svojim podpisom tejto Dohody.

6.2. Dohodu je povinný objednávateľ ako platiteľ dane oznámiť správcovi dane

najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola

uzavretá.

VI.
Záverečné ustanovenia

7.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku

podpísaného oboma zmluvnými stranami.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa

riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a

právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, zákona



č. 513/1991 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov

platných na území Slovenskej republiky.

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto

zmluvou predovšetkým dohodou.

7.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú

tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné

bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim

hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej

podpisu.

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami
a účinnosť deň po dni jej zverejnenie podľa príslušného zákona.

7.6 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu,
pričom každá zo zmluvných strán obdrží po l vyhotovení.

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne

a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Šuňave, dňa /ll. c-';f 70') 1

I

.....-::?:I!.!Y.:/.: .
----

Stanislav Kubaský,
objednávateľ

Mgr. Peter Janku, PhD.
autor
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