Príkazná zmluva č. 164/2019
uzavretá podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka s použitím príslušných ustanovení § zák. č.
185/2015 Z.z Autorského zákona
Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 36
zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Ružinov, expozitúra Rača
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
IČO: 304557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
(ďalej len „príkazca”)
a
Rastislav KOCIÁN,
Bankové spojenie:
(ďalej ako „príkazník”)
uzavreli podľa § 724 a nasl. OZ túto
príkaznú zmluvu:
I.
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť počas verejného kultúrneho podujatia Račianske hody 2019
(ďalej len „podujatie“) vystúpenie Rastislav Kocián a Marián Čurko v rámci programu „Račania
Račanom“, dňa 4.5.2019 so začiatkom od 15.00 h v amfiteátri-Knižkova dolina, Bratislava-Rača (ďalej len
„vystúpenie skupiny“). Vystúpenie skupiny sa považuje za verejné vykonanie diela v zmysle § 26 ods. 1
zák. č. 185/2015 Z.z Autorského zákona.
II.
Činnosti podľa čl. I. zmluvy zabezpečí príkazník v rozsahu a v termínoch podľa pokynov príkazcu.
Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Od príkazcových
pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas
dostať jeho súhlas.
III.
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť príkazníkovi za uvedenú činnosť odmenu vo výške 60,00 EUR (slovom
šesťdesiat eur), ktorá je splatná do 14. dňa príslušného mesiaca, v ktorom sa činnosti, uvedené v bode I. tejto
zmluvy zabezpečili. Príkazca sa zaväzuje uhradiť odmenu príkazníkovi bezhotovostným príkazom na jeho
účet.
IV.
Zmluvné strany sa podľa § 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dohodli, že z príjmu za verejné vykonanie diela - za odmenu podľa čl.
III. tejto zmluvy - príkazca daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov
neuplatní a príkazník sa zaväzuje tento príjem zdaniť sám spôsobom uvedeným v § 43 ods. 14 zákona o dani
z príjmov - prostredníctvom príkazníkom podaného daňového priznania. Príkazník je uzrozumený s tým, že
zákonnou povinnosťou príkazcu podľa uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov je oznámiť dohodu
podľa predchádzajúcej vety tohto článku správcovi dane (príslušnému daňovému úradu) najneskôr do
pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. Príkazník si je vedomý právnych
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dôsledkov, najmä príslušných sankcií ktoré budú uplatnené, keby príjem za zabezpečenie vystúpenia
skupiny podľa čl. III. tejto zmluvy sám nezdanil.
V.
1. Príkazník sa zaväzuje dostaviť sa na miesto podujatia najneskôr 30 minút pred jeho začatím.
2. Príkazník berie na vedomie, že počas podujatia bude objednávateľom vyhotovená fotodokumentácia
z jeho priebehu, na ktorej môže byť zobrazený. Príkazník súhlasí s tým, aby fotodokumentáciu, na ktorej je
zobrazený, používal príkazca v neobmedzenom rozsahu na účely propagácie/prezentácie podujatia a/alebo
aktivít príkazcu, a to všetkými možnými spôsobmi použitia v časovo neobmedzenom rozsahu.
3. V prípade, že si príkazník nesplní svoj záväzok zabezpečiť vystúpenie skupiny v termíne podľa čl. I. tejto
zmluvy, je príkazca oprávnený požadovať od umelca zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške odmeny
uvedenej v čl. III. zmluvy. Príkazca je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať od príkazníka aj
náhradu škody, a to v plnej výške vzniknutej (spôsobenej) škody.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že akceptovateľným a ospravedlniteľným dôvodom, pre ktorý príkazník
nemohol zabezpečiť vystúpenie skupiny v dohodnutom termíne, sú prípady osobitného zreteľa, ktoré vznikli
nezávisle od aktivít príkazníka za ktoré sa považujú najmä choroba alebo úraz člena skupiny a úmrtie
v rodine člena skupiny, prekážka vis maior a náhla a nepredvídateľná technická prekážka, znemožňujúca sa
dostaviť na vystúpenie skupiny. O vzniku takejto skutočnosti je príkazník povinný bezodkladne, ako sa o nej
dozvie písomne informovať príkazcu (za písomné oznámenie sa považuje aj faxová správa, resp. oznámenie
elektronickou poštou). Príkazník je zároveň povinný skutočnosti, znemožňujúce vystúpenie skupiny podľa
tohto ustanovenia preukázať písomnými dokladmi (napr. lekárske potvrdenie o práceneschopnosti,
potvrdenie o úmrtí atď.)
5. Príkazník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu bol poskytnutý dostatočný čas na prípravu vystúpenia
skupiny podľa tejto zmluvy.
VI.
Príkazník je povinný podľa § 168 ods. 6 zák. č. 185/2015 Z.z Autorského zákona dodať príkazcovi zoznam
odohratých skladieb obsahujúci názvy skladieb, mená autorov hudby a textov a počet predvedení hudobných
diel potrebných pre organizáciu kolektívnej správy SOZA v záujme zabezpečenia postupov príkazcu ako
usporiadateľa podujatia v zmysle § 168 ods. 1 a 3 zák. č. 185/2015 Z.z Autorského zákona.
VII.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v termíne do 4.5.2019 a je ju možné skončiť pred uplynutím dohodnutej
doby dohodou zmluvných strán, alebo spôsobom podľa § 731 Občianskeho zákonníka – primeraným
použitím ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 33b) o zániku plnomocenstva. V prípade zániku príkaznej
zmluvy na základe jej vypovedania príkazníkom s prihliadnutím na § 33b) ods. 1 písm. c) Občianskeho
zákonníka – pred ukončením príslušného mesiaca, v ktorom sa činnosti podľa čl. I. zmluvy zabezpečovali sa príkazca zaväzuje príkazníkovi uhradiť alikvotnú časť odmeny s prihliadnutím na dobu vykonávania
činností príkazníka podľa čl. I. tejto zmluvy.
VIII.
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia § 724 až 732 tohto
právneho predpisu - s použitím dotknutých ustanovení zák. č. 185/2015 Z.z Autorského zákona.
IX.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle príkazcu (§ 47 a Občianskeho zákonníka v platnom
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znení v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
2. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že zmluva bola uzavretá vážne a zrozumiteľne, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe obojstranne odsúhlasených a podpísaných písomných
dodatkov.
4. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých príkazca dostane dva
a príkazník jeden rovnopis.

V Bratislave, dňa 25.4.2019

V Bratislave, dňa 2.5.2019

....................................................
Príkazca
Mgr. Michal Drotován
starosta

..................................................
Rastislav Kocián
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