
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ  
uzavretá v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení a zákona 

č. 64/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ 
Mestská knižnica Žilina 
sídlo:   Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina  
v zast.:  Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľ 
IČO:  53947002 
DIČ:  2121532039   
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH   
IBAN:  SK44 5600 0000 0075 7882 9001   
e-mail adresa: riaditel@mkzilina.sk 
tel. číslo: 041 381 60 60; 0917 483 395   
(ďalej len v texte zmluvy ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Účinkujúci 
Daniel Pastirčák 
(ďalej len v texte zmluvy ako „účinkujúci“) 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie umeleckého výkonu účinkujúcim pre objednávateľa, 
ktoré je bližšie vymedzené v bode 1.2 tejto zmluvy, a to za podmienok ustanovených v tejto 
zmluve.  

1.2  Umelecký výkon spočíva v: beseda so žiakmi stredných škôl 
Miesto uskutočnenia umeleckého výkonu: Mestská knižnica Žilina, pobočka Vlčince, Ul. Sv. 
Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina 
Dátum uskutočnenia umeleckého výkonu: 23.09.2022  
Čas uskutočnenia umeleckého výkonu: 08.30 hod – 12.30 hod 

 
Článok 2 

Cena a platobné podmienky 
2.1  Odmena za umelecký výkon bola na základe dohody zmluvných strán stanovená vo výške 65,-

€ (slovom: šesťdesiatpäť eur). Odmena podľa predchádzajúcej vety zahŕňa všetky náklady 
účinkujúceho, vrátane jeho cestovných nákladov.  

2.2  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť účinkujúcemu odmenu vo výške podľa bodu 2.1 tohto článku 
v hotovosti k rukám účinkujúceho bezprostredne po zabezpečení umeleckého výkonu.  

2.3 Objednávateľ a účinkujúci sa v zmysle ustanovenia § 43 ods. 14. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov dohodli na nevyberaní dane zrážkou.  Účinkujúci si vyplatenú odmenu, t.j. dosiahnutý 
príjem, vysporiada sám v daňovom priznaní po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia (§ 
6 ods. 2 písm. a) a  § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 

 
Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
3.1  Účinkujúci sa zaväzuje zabezpečiť umelecký výkon, a to riadne a včas, v požadovanej kvalite, 

dátume a rozsahu dohodnutom v Článku 1, bod 1.2 tejto zmluvy.  
3.2  Účinkujúci môže od zmluvy odstúpiť z dôvodov vyššej moci (ochorenie, úraz a pod.), ktoré sa 

zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi.  
3.3  Účinkujúci vyhlasuje, že neuzatvorí po podpise tejto zmluvy ďalšiu zmluvu, ktorá by mohla 

ohroziť vykonanie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.  
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3.4  Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z nepredvídaných dôvodov stojacich mimo jeho 
dosahu (živelná pohroma). Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť účinkujúcemu 
telefonicky a potvrdiť.  

3.5 V prípade, ak objednávateľ z dôvodu vyššej moci odstúpi od tejto zmluvy 24 hodín pred 
dátumom uskutočnenia umeleckého výkonu, nevznikne ani jednej zo zmluvných strán nárok 
na náhradu vzniknutých nákladov alebo škôd.  

3.6 V prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy po príchode účinkujúceho na miesto 
umeleckého výkonu, uhradí účinkujúcemu cestovné náklady.  

3.7 Objednávateľ je povinný s účinkujúcim spolupracovať a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť, a to 
predovšetkým zabezpečiť miesto na uskutočnenie umeleckého výkonu, zabezpečiť účasť na 
umeleckom výkone a  poskytnúť všetky ďalšie potrebné informácie, podklady a usmernenia za 
účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.  

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia  
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje 

Občianskym zákonníkom, ustanoveniami autorského zákona a inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

4.2  Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán 
vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oboma zmluvnými 
stranami, pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté, že sa v konkrétnom prípade môže 
zmeniť aj iným spôsobom.  

4.3  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Účinkujúci berie na 
vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.  

4.4  Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis dostane 
účinkujúci a 1 objednávateľ.  

4.5  V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu 
zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 
ustanovenia.  

4.6  Účinkujúci, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že objednávateľ, ako prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje na základe tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci 
predzmluvného a zmluvného vzťahu v spojitosti s osobitnými zákonmi. Spracúvanie sa 
vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a 
na znak súhlasu ju podpísali.  

 
Objednávateľ:       Účinkujúci:  
V Žiline, dňa 22.09.2022     V Žiline, dňa 23.09.2022 
 
 
___________________     ___________________  
Mgr. Beáta Tamašiová      Daniel Pastirčák 
riaditeľka  
 


