
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE 

 

Divadelný ústav Bratislava 
sídlo:      Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava  
zastúpenie:     Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD. , riaditeľka 
právna forma:    príspevková  organizácia MK SR 
IČO:      164691      
DIČ:      2020829921 
bankové spojenie:      
(ďalej len „DÚ“) na jednej strane  
 
a 
 
Meno a priezvisko:  Miklós Forgács 
Dátum narodenia:    
Trvale bytom:     
Tel./E-mail:     
Štátne občianstvo:      
DIČ/R. Č.:     
Banka, číslo účtu:    
IBAN:      

 

1. Predmet dodatku 
Predmetom dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vytvorení a používaní diela 
v súvislosti s ochorenímCOVID-19. 

2. Záväzky zmluvných strán 
V zmysle zákona 129/2020 Z. z. (Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2020), z 13. mája 2020, 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v 
súvislosti s ochorením COVID-19 sa Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. § 25a 
body (1) a (3) o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z. a 
zákona č. 374/2013 Z. z.  

(1) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 
2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v období do 31. 
decembra 2020; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná 
vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) 
umelcov.  

(3) Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo 
vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od 
občanov v roku 2020 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť 
fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený 
príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom 
do 31. marca 2021. 

3. Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých má každý  platnosť originálu, pričom 

každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

 
V Bratislave dňa  

 
Autor: Divadelný ústav: 

 

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

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/13/

