
Zmluva o vytvorení autorského diela  
č. 01/2019  

 
uzatvorená v zmysle § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon   

a  § 631 - § 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
 

medzi:  
      
SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY   
Obchodná 1 
064 01  Stará Ľubovňa 
 
IČO: 42234182 
DIČ: 2023510357 

Zastúpený: Mary Ann Gurega – predsedníčka predstavenstva 
 

ďalej ako „objednávateľ“  
a 

Dušan Regec 
Spišská Stará Ves 85/165 
061 01 Spišská Stará Ves 
  
r.č.: 650515/6922 
č.OP: EC 109 566 

ďalej ako „autor“ 
 

čl. I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora zhotoviť pre objednávateľa umelecké dielo na objednávku – 
Zabezpečiť autentickú goralskú hudbu počas „Otvorenia letnej turistickej sezóny v Pieninách“ podľa 
požiadaviek objednávateľa. 
Miesto výkonu:  Chata Lesnica, 065 33 Lesnica 147  
Dátum výkonu:  27.04.2019 od 11.00 hod.   

čl. II 
Spôsob výkonu 

Autor sa zaväzuje vykonať dielo osobne, svedomito, riadne, včas, podľa pokynov objednávateľa a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

čl. III 
Odmena za vytvorenie diela 

 
Výška odmeny za vytvorenie diela je 1 000,00 €  (Tisíc EUR) a bude autorovi jednorazovo vyplatená 
prevodom na účet autora: SK59 0900 0000 0004 9267 2320 
 

čl. IV 
Ostatné dojednania 

 
1. Objednávateľ  sa zaväzuje vytvoriť  autorovi vhodné podmienky na vytvorenie diela. V prípade 

nepriaznivého počasia sa vystúpenie zruší. Objednávateľ s dodávateľom sa dohodnú na náhradnom 
termíne vystúpenia, najneskôr 24 hod. pred plánovaným začatím vystúpenia. 
 



2. Objednávateľ  môže od zmluvy odstúpiť, ak dielo nebude vykonané v požadovanej kvalite a v zmysle  
ustanovení § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  a  § 631 - § 643 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník.   

3. Za objednávateľa dielo skontroluje a prevezme: Ing. Erika Šalatová, výkonná riaditeľka OOCR Severný 
Spiš Pieniny.  

4. Autor vyhotoví pre objednávateľa z vystúpenia krátky videozáznam, ktorý doručí objednávateľovi. 
5. Autor svojím podpisom udeľuje súhlas na použitie vytvoreného diela na objednávku na účel vyplývajúci 

zo zmluvy. 
6. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora. 

 
 

čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  
2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden     

rovnopis obdrží autor.  
3. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,  platia príslušné ustanovenia                                                                                                              

zákona  č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
4. V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov  zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so 
spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto 
zmluvou. 

5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
 z nej vyplývajúcich porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch 
zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a na znak súhlasu  
s jej obsahom ju schválili a vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni dňa 24.4.2019            V Starej Ľubovni dňa 24.4.2019 

 

 

 

 

 

Podpísané        Podpísané 

....................................................                ................................................. 

                           

  objednávateľ                            autor 
 



 

__________________________________________________________________________ 

        ZMLUVA 
o zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia 

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi dvoma podnikateľmi (§ 261 ods.1 ObZ) 
v rámci ich podnikateľskej činnosti, ktorými sú:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom vznikajúcich pri 

zorganizovaní kultúrneho/spoločenského podujatia pod názvom: „Koncert Mariána Čekovského s kapelou 

na Slávnostiach kultúry Lemkov a Rusínov 2019“  /ďalej aj Podujatie/ v rámci ktorého Dodávateľ 

zabezpečí najmä poskytnutie umeleckého výkonu výkonného umelca - pána Mariána Čekovského /ďalej aj 

Umelecký výkon/ a Odberateľ zorganizuje a zabezpečí podmienky na uskutočnenie Podujatia. 

I. Termín a miesto Podujatia  
 

1.1. Termín Podujatia: 21.7.2019 
 

1.2.  Miesto konania Podujatia : AREÁL KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka 
 

1.3. Čas začiatku vystúpenia a dĺžka trvania :  cca 18:00, do 90 minút  
 

II. Práva a povinnosti odberateľa a odmena za Podujatie 
 

2.1. Odberateľ sa zaväzuje, že pre Dodávateľa zabezpečí podmienky na organizáciu Podujatia, a to najmä:     
      

- priestory na výkon Podujatia v termíne a mieste podľa čl.I, spĺňajúce požiadavky hygienických predpisov  
- všetky potrebné povolenia/súhlasy/ohlásenia na usporiadanie Podujatia ako aj zaistenie podmienok 

bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných právnych predpisov 
- bezpečnosť výkonného umelca a ostatných osôb, ktorého ho pri Podujatí sprevádzajú, ako aj zaistenie 

všetkých potrebných podmienok na bezproblémové uskutočnenie Podujatia 
 

2.2.  Odberateľ sa ďalej zaväzuje dodržať nižšie uvedené technické podmienky potrebné pre uskutočnenie 
Podujatia a podanie Umeleckého výkonu, predovšetkým kvalitné ozvučenie a osvetlenie a nižšie uvedené 
vybavenie šatne a zázemia:  

1. MINIMÁLNE TECHNICKÉ PODMIENKY: viď.príloha č.I. a č.II., zvukár, pódium min. 4x5 m.  

2. POŽIADAVKY: parkovacie miesta v blízkosti realizovaného Podujatia min.pre 3 vozidlá,    

uzamykateľná Šatňa, neperlivá Voda v šatni, Catering, Uteráky. 
 
 

DODÁVATEĽ:            
Meno a priezvisko: Marián Čekovský  
Bydlisko: Havlíčkova 38, Košice 040 01   
Rodné číslo: 770412/8674 
DIČ: 7704128674 
č. účtu: 2610728292/1100 
IBAN:  SK4611000000002610728292 

Korešpondenčná adresa/Splnomocnený zástupca: 
AGENTÚRA DAISY, s.r.o.,  

Zupkova 29, 040 22 Košice, IČO: 36581089 
v mene ktorej koná Ing. Béreš Marek:               

0907 540 518, agenturadaisy@agenturadaisy.sk 
 

ODBERATEĽ:  
Názov: SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY 
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO: 42234182 

DIČ: 2023510357   
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:  SK4202000000002991114859 

Kontakt:  Ing. Erika Šalatová 0905 330 652,    
salatova@visitspis.sk 

 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 

2.3. Odberateľ má právo k propagácii Podujatia použiť meno a fotografie výkonného umelca Mariána Čekovského 
a to na materiáloch, ktoré priamo súvisia s Podujatím, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Použité fotografie 
musí Dodávateľ  vopred schváliť, respektíve v prípade potreby zabezpečí fotografie Dodávateľ. 

 
 
 2.4. Strany sa dohodli, že za Podujatie, v rámci ktorého dôjde k poskytnutiu Umeleckého výkonu sa 

Odberateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu, a to vo výške 5.500,-€ (slovom päťtisíc 

päťsto eur), pričom táto odmena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet Dodávateľa 
najneskôr 2 dni pred uskutočnením Podujatia a to na základe umeleckej zmluvy, resp. ak sa na tom 
strany dohodnú a osobitné právne predpisy to nevylučujú, tak  dohodnutú odmenu môže Odberateľ 
uhradiť najneskôr v deň konania Podujatia aj v hotovosti.  

 
 
2.5. Odberateľ je povinný Dodávateľovi včas a v dostatočnom predstihu (najmenej 1 týždeň pred termínom 

Podujatia) oznámiť všetky potrebné informácie a pokyny súvisiace s Podujatím. 
 
 

III. Práva a povinnosti dodávateľa a storno poplatky (zmluvná pokuta) 
 
 

3.1. Dodávateľ zabezpečí, že výkonný umelec a sprevádzajúce osoby sa dostavia na miesto konania Podujatia 
najneskôr 30 minút pred  začatím podľa bodu 1.3..  
 
 

3.2.Dodávateľ dáva súhlas na to, aby v priebehu Podujatia boli zhotovované fotografie spojené s publicitou 
Podujatia. Strany berú na vedomie, že vyhotovovanie audiovizuálnych alebo akýchkoľvek iných záznamov 
z Podujatia podlieha súhlasu výkonného umelca, resp. sa spravuje ustanoveniami Autorského zákona 
upravujúceho umelecký výkon výkonného umelca a jeho zaznamenávanie. 

 
 
3.3. Odberateľ sa zaväzuje, že v priebehu tohto Podujatia nebude v žiadnej forme propagovaná politická strana, 

politické hnutie, náboženská organizácia a že nebude počas tohto podujatia propagovaná rasová alebo 
akákoľvek iná neznášanlivosť. Odberateľ  zodpovedá aj za vyššie uvedenú propagáciu uskutočňovanú 
akýmikoľvek osobami v mieste a v čase konania podujatia. V takomto prípade sa Odberateľ  zaväzuje 
bezodkladne zamedziť vyššie uvedenej propagácií. V prípade porušenia akejkoľvek z týchto uvedených 
povinností sa chápe ako vážne porušenie práv a povinností. 

 
 
3.4. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy vo zvláštnom odôvodnenom prípade, týkajúcom sa výkonného 

umelca ako napríklad choroba, úraz, úmrtie v rodine a závažné súkromné dôvody. V týchto prípadoch 
nevzniká žiadnej zmluvnej strane nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Dôvod odstúpenia musí byť však 
umelcom riadne a bez meškania podložený. Záloha uhradená Odberateľom bude vrátená v celom 
rozsahu.  
  
 

3.5. V prípade, že dôjde zo strany objednávateľa k stornovaniu služby, z dôvodu iného ako je vyššia moc, je tento 
dodávateľovi povinný uhradiť : 

 
a/ počnúc dňom vystavenia objednávky – 30% z celkovej dohodnutej odmeny 
b/ 60 dní pred akciou – 50% z celkovej dohodnutej odmeny 
c/ 30 dní pred akciou – 80% z celkovej dohodnutej odmeny 
d/ 14 dní pred akciou – 100% z celkovej dohodnutej odmeny 

 
 
3.6. Strany sa dohodli, že storno poplatok (zmluvná pokuta) dohodnutá v tejto zmluve je splatná v určenej lehote 

na základe výzvy  (oznámenia) Dodávateľa adresovaného Odberateľovi, resp. realizácia storno poplatku môže 
byť vykonaná aj tak, že Dodávateľ si zodpovedajúci storno poplatok započíta na už zaplatenú odmenu  podľa 
bodu 2.4 tejto zmluvy. 

 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

IV. Záverečné ustanovenia:   
 
 
 

4.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
 
4.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody obidvoch zmluvných strán formou písomného 

dodatku. 
 
4.3.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach. Jedno (1) vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 
 
4.4 Záležitosti touto zmluvou neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
 
 
 

 
  V Košiciach dňa : 30.5.2019                    V Starej Ľubovni dňa : 22.5.2019  
            
 
 

DODÁVATEĽ:              ODBERATEĽ:   
                  Marián Čekovský                                                                    SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY 

 
 
 
 
Podpísané       Podpísané  

   ................................................................     ................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


