
AUTORSKÁ ZMLUVA  

o vytvorení diela 

uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) 

 

uzatvorená medzi 

 

Obec Závod, Obecný úrad 

Sokolská 243, 908 72   Závod  
IČO: 00310158 

v zastúpení: Ing. Peter Vrablec 

(ďalej objednávateľ) 

 

a 

 

Meno a priezvisko: Pavol Knotek (Malackí fešáci) 

Bydlisko:  901 01  Malacky 

Rodné číslo: 711105/6073 

Číslo OP: EM606952 

(ďalej len autor) 
 

 

ČL I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je:  
    Hudobná produkcia na kultúrnom podujatí – Bezchleba hody 2019 
2. Autor poskytne uvedené dielo v požadovanom rozsahu a termíne a so všetkými 
potrebnými súčasťami diela. 
 

 

Čl. II. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

Autor dodá objednávateľovi ako nadobúdateľovi dielo:  
 

Hudobná produkcia na kultúrnom podujatí – Bezchleba hody 2019 

 

v dohodnutom rozsahu a termíne: 29. 6. 2019 (sobota) od 12,00 h do 13,00 h 

na adrese: Centrálny park pri Hasičskej zbrojnici v Závode  
 

 

Čl. III Autorská odmena 

 

1. Autorovi prislúcha odmena za vytvorenie diela, ktorú si zmluvné strany 
dohodli vo výške: 150,- €  
slovom:  jednostopäťdesiat EUR  
2. Odmena bude vyplatená v hotovosti po uskutočnení hudobnej produkcie. 

 

Čl. IV Dohoda o nezdanení 
 
1) Umelec a objednávateľ sa dohodli, že príjmy podľa tejto zmluvy nie sú zdanené 
zrážkovou daňou v zmysle § 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov. Objednávateľ má povinnosť informovať správcu dane o výške príjmu 
daňovníka, vyplývajúcej z tejto zmluvy. 



 

 

Čl. V Záverečné ustanovenie 
 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie.  
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou a to po predchádzajúcej dohode 
zmluvných strán  
3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami autorského zákona 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  
4. Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle podľa zákona č. 546/2010 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým 
jej obsahom ju podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.  
6. Prípadné ďalšie ustanovenia: autor je povinný uviesť a zdaniť príjem vo svojom daňovom 
priznaní. 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Závode, dňa        28. 06.2019
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Ing. Peter Vrablec 

starosta obce 


