
AUTORSKÁ LICENČNÁ ZMLUVA 

o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 

podľa § 65 Zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon 
 

uzatvorená medzi: 

  

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO: 42259967 

DIČ: 2023476565 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  

IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

v zastúpení: RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie                                                                                                            

(ďalej len ako „organizátor“) 

 

a 

 

Luxury Flava, s .r. o. 

Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava 

IČO: 46903585 

DIČ: 2023647175 

Bankové spojenie: Tatra banka,a.s. 

IBAN: SK4211000000002922885422 

v zastúpení: Ján Mečoch, konateľ 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85497/B 

(ďalej len ako „umelec“) 

 

Čl. I. 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého 

výkonu, ktorý umelec na základe tejto zmluvy zabezpečí pre organizátora za odmenu. 

2. Druh umeleckého výkonu: tanečné vystúpenie Jána Mečocha a detí z tanečnej školy Life 

is Perfect 

Názov diela: Urban Art Festival 

Termín realizácie: 24. júna 2017, od 16:00 do 17:00 hod. 

Miesto realizácie: Bratislava, Námestie Slobody, Hip Hop stage 

 

Čl. II. 

 

1. Umelcovi za podanie umeleckého výkonu podľa čl. I. tejto zmluvy prislúcha jednorazová 

odmena vo výške 1.500,- eur (slovom: jedentisícpäťsto eur). 

2. Umelec nie je platiteľom DPH. Daňovým dokladom je táto zmluva, nebude vystavená 

faktúra. 

3. Umelec žiada nezdaňovať odmenu a organizátor tejto žiadosti vyhovuje.  

4. Odmena bude uhradená prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 14 dní od 

uskutočnenia umeleckého výkonu. 

 

Čl. III. 

 

Umelec sa zaväzuje: 



1. umelecký výkon podať osobne, riadne a včas. 

2. dostaviť na miesto konania podujatia najneskôr 30 minút pred  začatím vystúpenia podľa 

čl. I. ods. 2 tejto zmluvy na Termín realizácie.   

3. dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny. 

4. veci zverené na výkon chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením. 

Zároveň po skončení výkonu ich riadne vrátiť. 

5. udeliť právo na použitie diela s časovým a miestnym vymedzením na termín a miesto 

konania podľa čl. I. tejto zmluvy. 

 

Čl. IV. 

 

Organizátor sa zaväzuje:  

1. riadne zaistiť organizáciu podujatia, hlavne potrebné povolenia k jeho usporiadaniu. 

Organizátor ďalej zodpovedá za zaistenie podmienok pre prevedenie umeleckého výkonu.  

2. dodržať technické podmienky vystúpenia umelca, predovšetkým kvalitné ozvučenie tohto 

vystúpenia. 

3. včas oznámiť umelcovi všetky potrebné informácie a pokyny súvisiace s vystúpením. 

4. za podaný výkon a súhlas na použitie a šírenie uhradiť umelcovi dohodnutú odmenu 

uvedenú v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, riadne a včas. 

 

Čl. V. 

 

1. Ak umelec preukázateľne poruší ustanovenia tejto zmluvy, vzniká organizátorovi nárok 

na náhradu vzniknutej škody a to zrážkou z dohodnutej odmeny ,vždy však maximálne do 

výšky 100% z dohodnutej odmeny.  

2. Umelec má právo odstúpiť od zmluvy vo zvláštnom odôvodnenom prípade, týkajúcom sa 

umelca ako napríklad choroba, úraz, úmrtie v rodine a závažné súkromné dôvody. 

V týchto prípadoch nevzniká žiadnej zmluvnej strane nárok na úhradu vzniknutých 

nákladoch. Dôvod odstúpenia musí byť však umelcom riadne a bez meškania podložený.  

3. Organizátor má právo odstúpiť od zmluvy v prípade zrušenia podujatia a je povinný 

o tejto skutočnosti informovať umelca bezodkladne. Pri odstúpení od zmluvy pred 

termínom realizácie podujatia vzniká umelcovi nárok na storno poplatok vo výške 30% 

z dohodnutej odmeny uvedenej v čl. II ods. 1 tejto zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy v deň 

podujatia v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, vzniká umelcovi nárok 

na storno poplatok vo výške 30% z dohodnutej odmeny uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto 

zmluvy. 

4. Organizátor má právo na zrušenie podujatia bez uvedenia dôvodu. Nárok umelca na 

odmenu sa riadi podľa ods. 3 tohto článku. 

 

Čl. VI. 

 

1. Organizátor má právo k propagácii podujatia použiť meno a fotografie umelca, a to na 

materiáloch, ktoré priamo súvisia s podujatím, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Použité 

fotografie musí umelec schváliť, respektíve v prípade potreby dodá umelec vlastné 

fotografie.   

2. Umelec súhlasí, že v priebehu podujatia budú zhotovované fotografie pre publicitu 

podujatia. Vyhotovovanie nahrávok a videozáznamov z podujatia je dovolené iba pre 

archívne účely organizátora, teda  usporiadateľa. 

3. Umelec súhlasí so šírením informácii o podujatí prostredníctvom svojich oficiálnych 

sociálnych sietí umelca. 



4. Organizátor neposkytne umelcovi zázemie a nenesie hmotnú zodpovednosť za stratu 

osobných a umelcom prinesených vecí. 

5. Akékoľvek zmeny, doplnky, zrušenie zmluvy a odstúpenia sa musia vykonať v písomnej 

forme. 

6. Odstúpenie treba vykonať bez zbytočného odkladu. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach. Jedno (1) vyhotovenie pre každú 

zmluvnú stranu.  

 

 

V Bratislave, dňa  22.6.2017 

 

 

 

 ………………………….. …………………………… 

 RNDr. Martin Zaťovič Ján Mečoch  

 predseda krajskej organizácie konateľ  


