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ZMLUVA  O DIELO   
ktorú uzatvorili podľa § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – 

Občianskeho zákonníka (ďalej len „zákon“) 

 

na strane jednej:  

Názov:    Hudobný fond 

Sídlo:     Medená ul. č. 29, 811 02 Bratislava 

Štatutárny orgán:   RNDr. Matúš Jakabčic, riaditeľ 

IČO:     00225690 

DIČ:     2020296619 

IČ DPH:    SK 2020296619 

IBAN:      

SWIFT/BIC CODE/:    

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

na strane druhej:  

Názov:     "Ensemble Spectrum" 

Právna forma: Živnostník, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu 

Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-290892  

Sídlo:     Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava-Ružinov 

Štatutárny orgán:  Mgr. art. Matej Sloboda, predseda 

IČO:     42390702     

DIČ:      2120700219 

IBAN:     

SWIFT/BIC CODE/:    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

takto: 

1. Predmet zmluvy 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje komplexne zabezpečiť na základe požiadaviek objednávateľa: 

 zhotovenie Master CD  pre výrobu zvukového nosiča s názvom „Avantgarda 60“: 

Názvy skladieb:  

Juraj Pospíšil – Trojveršia pre 9 nástrojov op. 22,  

Ivan Hrušovský – Combinationi sonoriche per 9 strumenti 

Jozef Malovec – Malá komorná hudba,  

Ladislav Kupkovič – “…” 

Jozef Sixta – Sláčikové kvarteto,  

 Jozef Sixta – Noneto 

 

Interpreti, nástroje (obsadenie):  

 flauta – Katarína Turčinová  

 hoboj – Peter Ulmann 

 klarinet – Barnabás Kollárik 

 fagot – Achille Dallabona 

 lesný roh – Lukáš Golej 

 trúbka – Tibor Ďuriak 

  trombón – Mikuláš Havrila 
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  bicie nástroje – Samuel Kmotorka, Martin Švec          

   klavír – Ivana Chrapková      

 husle – Natália Kubalcová, Adam Szendrei 

 viola – Júlia Urdová 

 violončelo – Michal Haring 

 hudobná réžia – Anastasios Strikos    

 dirigovanie – Matej Sloboda                    

(ďalej len „CD titul“); 

 

 kompletné texty a fotografie pre tlačoviny CD titulu a  ich autorskoprávne 

vysporiadanie s ich autorom/autormi a občianskoprávne vysporiadanie aj s fyzickými 

osobami zachytenými na fotografiách; 

(ďalej všetko spolu len „predmet zmluvy“). 

 

1.2 Master CD titulu sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi s kompletne 

vysporiadanými právami na celú dobu autorskoprávnej ochrany bez teritoriálneho 

obmedzenia a počtu vyrobených CD nosičov výkonných umelcov, pokiaľ ide o 

vytvorenie a použitie ich umeleckých výkonov najmä, ale nielen, na CD titule: 

 na vyhotovenie originálu záznamu umeleckých výkonov, 

 na  použitie originálu záznamu umeleckých výkonov pre výrobu zvukových 

nosičov (CD) bez obmedzenia ich vyrobeného počtu, t. j. na vyhotovenie 

rozmnoženiny záznamu umeleckých výkonov bez obmedzenia vyrobeného 

počtu rozmnoženín, 

 na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckých výkonov, resp. jeho 

rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, 

 na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckých výkonov, resp. jeho 

rozmnoženín nájmom alebo vypožičaním, 

 na sprístupňovanie záznamu umeleckých výkonov verejnosti, 

 na umiestnenie umeleckých výkonov na web stránkach objednávateľa: 

 www.hf.sk, 

 www.musicaslovaca.sk, 

     resp. aj na inej web stránke, ktorej sa stane objednávateľ majiteľom 

v budúcnosti; 

 na umiestnenie umeleckých výkonov aj na iných, ako vlastných webstránkach 

objednávateľa, resp. na umiestnenie CD s umeleckými výkonmi aj na web 

stránkach iných subjektov, 

 na šírenie a predaj vyrobeného CD s  umeleckými výkonmi prostredníctvom 

internetu, streamovacích serverov a elektronických obchodov v digitálnom 

formáte, 

 na účely propagácie objednávateľa, autora hudby, výkonných umelcov a pod., 

a to aj časti zvukového záznamu umeleckého výkonu, resp. umeleckých 

výkonov, 

 výrobu sampleru, resp. na ďalších zvukových nosičov, 

(ďalej všetko spolu „práva výkonných umelcov“), 

vrátane získania výhradného oprávnenia od výkonných umelcov pre 

objednávateľa udeľovať sublicenciu na práva výkonných umelcov všetkými 

http://www.hf.sk/
http://www.musicaslovaca.sk/
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spôsobmi známymi v čase uzatvorenia tejto zmluvy (najmä však ale nielen pre 

výrobu a šírenie CD a DVD) aj iným subjektom. 

 

1.3 Kompletné texty a fotografie pre tlačoviny CD titulu sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať 

objednávateľovi s kompletne vysporiadanými právami autorov na celú dobu 

autorskoprávnej ochrany bez teritoriálneho obmedzenia a počtu vyrobených CD nosičov, 

a to tak pokiaľ ide o vytvorenie všetkých autorských diel, ktoré bude tlačovina obsahovať. 

Ide najmä o vysporiadanie práv s autormi textov, výtvarných diel a fotografií, atď., ako aj 

o občianskoprávne vysporiadanie s fyzickými osobami, ktoré budú zachytené na 

fotografiách. 

 

1.4 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že odovzdaním  vecí,   ktorých   prostredníctvom   

je   predmet zmluvy vyjadrený, prejde  vlastnícke právo k týmto veciam na objednávateľa. 

 

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi Master CD  pre výrobu CD titulu 

v dvoch vyhotoveniach. 

 

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neposkytne  kópiu Master CD  pre výrobu CD titulu, ani 

podklady pre tlačoviny CD titulu žiadnemu inému subjektu. 

 

2. Čas splnenia predmetu zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa predmet zmluvy do 30.10.2020. 

 

3. Cena predmetu zmluvy 
 

3.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za zabezpečenie zhotovenia a  dodanie predmetu 

zmluvy cenu vo výške 4 000 Eur (slovom štyritisíc eur).  

 

3.2 Cena uvedená v bode 3.1 článku 3. tejto zmluvy je cenou celkovou, t. j. pevnou a 

konečnou. 

 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške 2.000,00 Eur; zhotoviteľ je oprávnený 

fakturovať dohodnutú zálohu najskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

3.4 Zvyšok ceny dohodnutej v bode 3.1 článku 3. tejto zmluvy vo výške 2.000,00 Eur 

zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi konečnou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví 

najskôr deň nasledujúci po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi. 

 

4. Záväzok zhotoviteľa týkajúci sa zabezpečenia odbytu vyrobeného CD titulu 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odkúpiť od objednávateľa bezprostredne po výrobe CD titulu a 

jeho uvedení na trh zo strany objednávateľa 300 kusov titulu za dohodnutú zmluvnú cenu 

2,00 Eur (slovom dve eur) s DPH za kus, t.j. spolu 300 kusov titulu za cenu 600,00 Eur 

s DPH (ďalej len „tovar“). 

 

4.2 Záväzok zhotoviteľa uvedený v bode 4.1 článku 4 tejto zmluvy považujú zmluvné strany 

za písomnú objednávku tovaru, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený vystaviť 

zhotoviteľovi faktúru.  
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5. Osobitné ustanovenie týkajúce sa  započítania vzájomných pohľadávok 

 

5.1 V súlade s § 580 nasl. zákona sa zmluvné strany  dohodli, že započítajú svoje vzájomné 

pohľadávky v rozsahu v akom sa kryjú, t. j. v rozsahu 600,00 Eur: 

- konečnú faktúru zhotoviteľa vystavenú podľa bodu 3.4 tejto zmluvy a 

- faktúru objednávateľa vystavenú podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. 

 

 

6. Osobitné ustanovenie týkajúce sa povinného  

zverejnenia zmluvy a účinnosti zmluvy 

 

6.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 

§ 5a zák. č. 211/2000   Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu 

bezodkladne po jej podpise obidvomi zmluvnými stranami Úradu vlády Slovenskej 

republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. 

 

6.2 Zhotoviteľ berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do 

troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy 

nedošlo (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka). 

 

7. Záverečné ustanovenie 

 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi vysporiadané všetky práva autorov a výkonných umelcov tak, ako je to 

uvedené v článku 1. bode 1.2 a 1.3  tejto zmluvy, a zaväzuje sa niesť plnú zodpovednosť 

za škodu, ktorá by z nepravdivosti tohto vyhlásenia objednávateľovi vznikla. 

 

7.2 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ 

a jeden zhotoviteľ. 

 

7.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, že je pre 

nich určitý a zrozumiteľný, že znenie zmluvy je v zhode s ich prejavenou vôľou a že 

k podpisu zmluvy pristupujú slobodne, vážne, určito a že na znak súhlasu s celým jej 

obsahom ju podpisujú štatutárni zástupcovia obidvoch zúčastnených strán. 

 

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

 

V Bratislave dňa 11.09.2020 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

     

__________________________               ____________________________ 

    RNDr. Matúš Jakabčic           Mgr. art.   Matej Sloboda 

        riaditeľ  


