
AUTORSKÁ LICENČNÁ ZMLUVA 
o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu 

podľa §39 a §40 Zákona č.618/2003  
 
 

 

Uzatvorená medzi:   
 

                                               Región Vysoké Tatry 

Adresa:          Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry 

IČO:       42234077 

IČ DPH:           SK2023468403 

Bankové spojenie:  J&T Banka, a.s. 
č. účtu:    IBAN: SK31 8320 0000 0013 0000 1042 

V zastúpení:   Michal Sýkora, predseda predstavenstva 
    Ing. Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva 

    (ďalej ako objednávateľ) 

Kontaktná osoba (mobilný telefón, e-mail): Veronika Littvová, +421 911 092 137, riaditel@regiontatry.sk 

(objednávateľ) 

 
 

a 

 

Mesto Vysoké Tatry 

Adresa:   Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry 

IČO:       00326585 

DIČ:      2021212743 

Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 

č. účtu: IBAN:   SK77 7500 0000 0040 0888 9447 

V zastúpení:    Ing. Ján Mokoš, primátor mesta 

Kontaktná osoba (mobilný telefón, e-mail): Ján Bendík, +421 903 980 280; jan.bendik@vysoketatry.sk 

(usporiadateľ) 

 

a 

 

Ondrej Tomčala,  

Adresa:    Rovinka 1304, 900 41 Rovinka,  

Rodné číslo:   650825/6920 

DIČ     1023413391  

Číslo účtu:   IBAN: SK6511110000006833980004 

(ďalej ako umelec) 

 
 
 

I. 
 

Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, ktorý 

umelec na základe objednávky podľa tejto zmluvy vytvorí pre objednávateľa za odmenu. 

Druh umeleckého výkonu: autorské umelecko - hudobné vystúpenie ako člen skupiny Vidiek v trvaní cca 

55 minút 

Názov diela:              Záverečný koncert Tatranského kultúrneho leta 2019 

Termín skúšok:  31. augusta 2019, 13.00 hod.  
Termín realizácie:  31. augusta 2019, 14.00 hod.  
Miesto realizácie:                   Tatranská Lomnica 

 



 

II. 
Za v tejto zmluve uvedené vytvorenie, použitie a šírenie diela prislúcha umelcovi podľa dohody 

jednorazová odmena vo výške: € 2.300 € (slovom: dvetisíctristo euro).   

A to: za vytvorenie diela € 100,- a za udelenie jednorazovej, miestom a časom vymedzenej licencie podľa 

bodu I. tejto zmluvy € 2.200,-.  

Umelec nie je platiteľom DPH. Daňovým dokladom je táto zmluva, nebude vystavená faktúra. 
Na základe tejto zmluvy sa strany dohodli, že platiteľ dane nebude umelcovi z príjmov podľa § 6 ods. 2 

písm. a) a § 6 odst. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon) zrážať pred ich vyplatením daň z príjmov zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona.  

Umelec si príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona vysporiada sám v daňovom priznaní 

po skončení zdaňovacieho obdobia. 

Odmena bude uhradená prevodom do 5 pracovných dní od uskutočnenia umeleckého výkonu. 

 
 
 

III. 
Umelec sa zaväzuje: 

Dostaviť na miesto konania podujatia najneskôr 30 minút pred  začatím vystúpenia podľa Článku I.  

Udeliť právo na použitie diela s časovým a miestnym vymedzením na termín a miesto konania podľa 

článku II. tejto zmluvy.   

Ak umelec preukázateľne poruší ustanovenia tejto zmluvu, vzniká objednávateľovi nárok na náhradu 

vzniknutej škody a to zrážkou z dohodnutej odmeny podľa bodu II.. tejto zmluvy. Vždy však 

maximálne do výšky 100% z dohodnutej odmeny.  

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

Vyhotovovanie nahrávok a videozáznamov z podujatia je dovolené iba pre archívne účely objednávateľa i 

usporiadateľa. 

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.  

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade zrušenia podujatia a je povinný o tejto skutočnosti 

informovať umelca bezodkladne. Pri odstúpení od zmluvy menej ako 14 dní pred termínom podujatia 

vzniká umelcovi nárok na storno poplatok vo výške 30% odplaty určenej v zmysle bodu 2.4. tejto zmluvy. 

Pri odstúpení od zmluvy menej ako 2 dní pred termínom podujatia vzniká umelcovi nárok na storno 

poplatok vo výške 100% odplaty určenej v zmysle bodu II. tejto zmluvy. 

 

 

 

IV. 
Usporiadateľ sa zaväzuje:  

Riadne zaistiť organizáciu podujatia, hlavne potrebné povolenia k jeho usporiadaniu. Usporiadateľ ďalej 

zodpovedá za zaistenie podmienok pre prevedenie umeleckého výkonu, ako aj za zodpovedajúce 

hygienické vybavenie priestorov konania podujatia.  

Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje dodržať technické podmienky vystúpenia umelca, predovšetkým kvalitné 

ozvučenie a osvetlenie tohto vystúpenia a nižšie uvedené vybavenie šatne a zázemia na základe 

priložených organizačných a technických podmienok. 

Usporiadateľ 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.   

Usporiadateľ je povinný dodávateľovi včas oznámiť všetky potrebné informácie a pokyny súvisiace 

s vystúpením. 

 

 



V. 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tromi zmluvnými stranami. 

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody všetkých zmluvných strán formou písomného 

dodatku. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (3) vyhotoveniach. Jedno (1) vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.  

 

 

 

 

 
V Rovinke, dňa...................2019                                        V Starom Smokovci 24.6.2019 

 

         

 

za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

..………………………….….                                                    __________________________________ 

    umelec Michal Sýkora 

predseda predstavenstva  

                  

       

 

 

 

   __________________________________ 

     Ing. Richard Pichonský 

          podpredseda predstavenstva 

     

 

 

 

 

za usporiadateľa: 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Ján Mokoš 

primátor mesta Vysoké Tatry 

 

 


