
ZMLUVA O VYTVORENI DIELA

č. 1/2021
v zmysle $ 631-643 Občianskeho zákonníka $ 94 Autorského zákonaa

medzi týmito zmluvnýmistranami:

Ohjednávateľ:

#iradné múzeníin vo fFifakove.

Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo, Slovensko

ICO: 420 13 241, DIČ: 202 25 11 3590

zastúpený štatutárnym zástupconi ing, Valériou Budaiovou (zastupujúca riaditeľka)
   

(ďalej ako objeť navateľi

Zhotoviteľ: Miklós Paizs

bydlisko:

dátum narodenia:
pa
žčislo OI

 

1. Predmet a úče! zmluvy

[.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje v zmysle občianskeho zákonníka vytvoriť dielo pre

objednávateľa a na základe autorského zákona predniesť umelecké dielo: Workshop hrdelného

spevu a hry na drumbli, ako aj hudobný sprievod počas ukážok pešej a jazdeckej

iukostreľby.

1.2 Účelom predmetu zmluvy sú workshopy hrdelného spevu a hry na drumbli. ako aj hudobný

sprievod počas ukážok pešej a jazdeckej lukostreľby dňa 19. 9. 2021 na nádvorí fiľakovského

hradu v rámci podujatia pod názvom AX7. Fiľakovské hradné hry — Dejiny Fiľakova a okolia od

j vb Ten vvn
PIPIPVOKA PHONE ČÍ VO.

2. Termin dodania

4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vytvorené dielo objednávateľovi: dňa 19. 9. 2021, v čase od

14:00 hod. — 19:30 hod.

3. Dodanie diela

  s T su zaväzuje vytvoriť dielo osobne a dodať ho objednávateľovi včas.

3.2 Ak má dielo chyby, ktoré bránia jeho použitiu na účel vymedzený v ustanovení bodu 1.2 tejto

zmluvy. môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ neodstránil chvby

v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytol.

33 V prípade nedodržania terminu dodania diela. môže objednávateľ pristúpiť k penahizácii

    zhotoviteľa formoukrát

4. Rozsah prívolenia na použitie diela

4.1 Objednávateľ je oprávnený množiť audiovizuálnou technikou zaznamenané dielo technickými

prostriedkami zvolenými podľa jeho uváženia (aj internetové spracovanie a publikovanie) a



“
rozširovať ho všetkými spôsobmi obvyklými v obchodnom styku odo dňa prevzatia riadneho

splnenia záväzku od zhotoviteľa.

Obiednávateľ ako nadobúdateľ práva na použitie diela môže toto svoje právo vcelistvosti jeho9 a
nu aleho «v obmedzenom rozsahu previesť na inú osobu bez ďalšieho zhotoviteľovho

 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje. že meno zhotoviteľa bude uvedené pri každom použití diela.

5. Odnena
S 4 FAa zllovuľunteKuť s AA ga a sliale 5
3.1 Odmena zhotoviteľa za vytvoreme diela a

 

a použitie je 300,00 € (slovom: tristo eur)

5.2 Ohrednával  tosť 7 tersumy zraziť daň za zhotoviteľa podľa $ 43 óds. 11 zákonač.

593. 2003 Z. z. o daní z príjmov v z. n. p. vo výške 19%(37.00 € — zaokrúhlená na najbližší

eurocent nadoj).

5.3 Po zrazení dane bude zhotoviteľovi vyplatená suma v hodnote 243,00 € (slovom:

dvestoštvridsaťtri cur) do 30 dní od prevzatia diela.

5.4 Nárok na odmenu vzniká zhotoviteľovi odovzdaním diela objednávateľovi.

F
a s> Spôsob vyplatenia odmeny je: hotovosť

6. Záverečné ustanovenia

5.1 Ťuto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou

písomných dodatkov.

vných touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami riadi

   
né

É 5% aa ETA 3 FaPIA # | g FOT 3] 40. hhlil
Trsi PASTUHTOVENHLA NI Pravde ňou Pomáčku Slovenskej republiky.

a.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. ato v dvoch slovenských a v dvoch

maďarských, obsahovo identických mutáciách. pričom každá zúčastnená strana dostane po

jednom exemplári z obidvoch jazykových mutácií.

1.4 Zmluvné strany vyhlasujú. že sa s obsahom zmluvy oboznámili, porozumeli mu. súhlasia s ním

a na znak tao. Že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, ju podpísali.

Vo Fiľakove, dňa 1%. 09. 2021

Za objednávateľa: Zhotoviteľ:

Ing. Valéria Budatová Miklós Paizs

zastupujúca riaditeľka

 TY) TEN X. £ 11 “yk FA M údIIIEV DP RÚNA


