
 
Zmluva o vytvorení a rozširovaní diela č. 44/2022 

uzatvorená v zmysle Autorského zákona č 618/2003 Z.z. 
 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Stredoslovenské osvetové stredisko 
Štatutárny orgán: Mgr. Tatiana Salajová, riaditeľka  
Sídlo:   Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica 
IČO:   35987138 
DIČ:   2021446669 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK33 8180 0000 0070 0039 6270 
 
a 
 

Autor:   PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. 
Adresa:   T. Vansovej 18, 974 01 Banská Bystrica 
Rodné číslo:  635516/6499 
Číslo účtu IBAN: SK23 0900 0000 0000 5006 5654 
 
Uzatvárajú túto zmluvu s nasledovným obsahom: 
 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je: hodnotenie prednesov a vypracovanie hodnotiacej správy na podujatie 
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2022 – krajská prehliadka v um. prednese I. – III. kat., ktorá sa uskutoční 
dňa 3.5.2022 o 9.30 h. Súčasťou podujatia je aj odborný rozborový seminár. 

 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
- vytvoriť vhodné podmienky na podanie predmetného výkonu, 
- zaplatiť autorovi odmenu na základe vzájomnej dohody a v súlade so zákonom o cenách č.18/1996 Z. z. v 
znení neskorších predpisov najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania diela, 
Autor sa zaväzuje: 
- dostaviť sa na miesto podania výkonu najneskôr 30 minút pred podaním výkonu, 
- vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite, 
dodržiavať príslušné štátne normy pre technické zariadenia a z toho vyplývajúce predpisy BOZP a PO, 
bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca o prekážkach, ktoré by mu bránili v plnení tejto 
zmluvy, 
- autor môže od tejto zmluvy odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch.   
V takomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akúkoľvek náhradu. Takúto    
okolnosť musí autor hodnoverne preukázať a ihneď oznámiť. V prípade oneskoreného    
oznámenia je autor povinný uhradiť náklady vzniknuté s prípravou podujatia. 

 
Odmena a platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 92,60 €, slovom: Deväťdesiatdva eur a šesťdesiat 
centov. V prípade, že nie je zmluvnými stranami podpísaná dohoda o nezdaňovaní autorských odmien, 
objednávateľ' zdaní odmenu 19 % zrážkovou daňou v súlade  s § 43 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov po odvedení 2% príspevku do umeleckého fondu v zmysle zákona NR 
SR č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch a v znení neskorších predpisov. 
 

Ochrana osobných údajov 
Autor podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorými  sa 
mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch udeľuje objednávateľovi súhlas na spracúvanie 
jeho osobných údajov. 

 
 
 

Jana
Obdĺžnik



Záverečné ustanovenia 
1. Všetky body tejto dohody sú jej podstatnými náležitosťami. 
2. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto dohode možno urobiť len formou písomných dodatkov. 
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami. 
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár. 
5. Pre vzťahy medzi objednávateľom a účinkujúcim, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve,  
platia ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 
 
 
Výpočet odmeny 

Odmena Brutto  Umelecký fond Zrážková daň  Odmena Netto 

 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, 2. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 Autor         Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,60 €         0 €                 17,60 €      75,00 € 
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