ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA
uzavretá podľa § 3, ods.2, Zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (Autorský zákon)
I. ZMLUVNÉ STRANY
1) Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice – Mestská časť – Staré mesto (ďalej MVL)
Adresa:
Alžbetina 20, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:
riaditeľka Mgr. art. Noémi Ráczová
2) Meno:
Adresa:

Mgr. Dominika Nazarejová (ďalej kurátor)

ČOP:

II. PREDMET ZMLUVY
Kurátor výstavy Mgr. Dominika Nazarejová (ďalej len „kurátor“) sa zaväzuje odborne a kompletne pripraviť
výstavu pod názvom Natália Zavaďáková - EXTERINTERIÉR
Príprava zahŕňa výber diel, návrh na ich umiestnenie pri inštalácií výstavy, texty k výstave a otvorenie
výstavy.
Termín ukončenia prác je deň vernisáže výstavy 2.9.2021

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
V zmysle, § 69, ods. 1, Autorského zákona v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na autorskej odmene
vo výške 80,00 eur, slovom osemdesiat eur.
Z dohodnutej odmeny nebude kurátorovi výstavy zrazený a odvedený príspevok 2% do Fondu výtvarných
umení podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 Zákona NR SR č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch (ďalej len „zákon
o umeleckých fondoch“) v platnom znení, keďže parlament vzhľadom na pandemickú situáciu (C-19) dňa
13. mája 2020 schválil novelu zákona o umeleckých fondoch, podľa ktorej sa dočasne do konca roka 2021
ruší povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vypláca autorovi alebo umelcovi odmenu, zraziť
z odmeny príspevok do príslušného umeleckého fondu. Autorskú odmenu je kurátor výstavy povinný zdaniť
sám pri ročnom zúčtovaní dane podľa zákona o daní z príjmu č. 595/2003 Z.z. v platnom znení.
Odmena vo výške 80,00 eur, slovom osemdesiat eur bude kurátorovi výstavy vyplatená bankovým
prevodom na osobný účet
do 30.9.2021.

IV. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme. Pre ostatné vzťahy, pokiaľ nie sú v tejto
zmluve uvedené, platia príslušné ustanovenia Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení
a Občianskeho zákonníka.
V Košiciach 23.8.2021

Mgr. Dominika Nazarejová
Kurátorka výstavy

Mgr. art. Noémi Ráczová, v.r.
Riaditeľka MVL

