ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č.
125/2016 Z. z.

Zmluvné strany:
Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)
Autor
Titul, meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „autor“)

OBEC LOŠONEC
919 04 Lošonec 62
Mgr. Jurajom Rábarom, starostom obce
00682292
2021147733
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK59 0200 0000 0000 2372 4212

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) s týmto obsahom:
Článok I.
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vytvorení
a dodaní diela a udelení licencie na jeho použitie.
2) Dielom sa rozumie vyhotovenie odborného textu k monografii s pracovným názvom:
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (zostavovateľka): Lošonec – dejiny obce.
3) Dohodnutý rozsah diela je 19,9 normostrán, t. j. 35 831 znakov.
4) Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávateľovi dielo podľa tejto zmluvy a udeliť mu
licenciu na použitie diela podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dielo vytvorené
a dodané podľa tejto zmluvy prijať a vyplatiť autorovi za vytvorenie a dodanie diela (a
udelenie licencie na jeho použitie) odmenu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Autor sa zaväzuje:
a) vytvoriť dielo osobne v rozsahu podľa článku I. bodu 3) tejto zmluvy,
b) dodať dielo starostovi obce Lošonec do 31.03.2019 do 12.00 hod.,
c) odovzdať odborný text s poznámkovým aparátom a zoznamom použitej literatúry
zostavovateľovi v elektronickej podobe, pričom prílohou odborného textu budú
ilustrácie so zoznamom,
d) že text poskytnutý do monografie je originálnym autorským dielom a fotografie
poskytnuté do publikácie sú publikované s vedomím a súhlasom ich majiteľov,
e) že dielo bude bez právnych a iných obsahových vád.
2) Autor sa vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu
bránili včas vytvoriť a dodať dielo objednávateľovi.
3) V prípade nedodania diela z viny autora (okrem závažných zdravotných, rodinných, príp.
iných dôvodov osobitného zreteľa) je objednávateľ oprávnený požadovať od neho
náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
4) Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zaplatiť autorovi odmenu podľa článku III. tejto zmluvy,
b) poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vytvorení diela,
c) použiť dielo v rozsahu článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.
Odmena a platobné podmienky
1) Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 15,00 EUR za jednu normostranu (1800
znakov).
2) Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie a dodanie diela vo výške 298,50
EUR, slovom dvestodeväťdesiatosem eur päťdesiat centov.
3) Odmena podľa bodu 2) podlieha zrážke príspevku z autorských odmien umeleckému
fondu vo výške 2 %, ktorú je podľa ustanovení § 5 - § 7 zákona č. 13/1993 Z. z.
o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov povinný zraziť a odviesť
objednávateľ.
4) V cene je zahrnutá odmena autora vrátane režijných nákladov spojených so zhotovením
diela.
5) Autor poskytuje objednávateľovi licenciu podľa článku IV. tejto zmluvy bezodplatne.
6) Objednávateľ zrazí a odvedie z odmeny daň vyberanú zrážkou v zmysle § 43 ods. 3 písm.
h) zákona o dani z príjmov v z. n. p. vo výške 19 % zo základu dane, ktorým je príjem
znížený o odvod do fondu na ochranu autorov.
7) Objednávateľ je povinný uhradiť autorovi dohodnutú odmenu podľa bodu 2) tohto
článku najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia diela bankovým prevodom na účet autora.
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Článok IV.
Licenčné podmienky
1) Autor vyhlasuje, že je osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k dielu vo svojom
mene a na svoj účet, tzn. že je oprávnený udeliť licenciu na každé použitie diela a jeho
konaním nie sú porušené práva tretích osôb.
2) Autor udeľuje bezodplatne objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela bez
vecného a územného obmedzenia na celú dobu ochrany práv autora v zmysle
Autorského zákona.
3) Objednávateľ je oprávnený použiť dielo všetkými spôsobmi použitia známymi v čase
uzavretia tejto zmluvy.
4) Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie diela pre potreby
objednávateľa v rozsahu udelenej licencie.

Článok V.
Prijatie diela
1) Dielo sa považuje za prijaté podpísaním protokolu o jeho prevzatí, prípadne zaslaním
prijímacieho e-mailu na e-mailovú adresu autora: vrabik@gmail.com
2) V prípade, ak má dielo nedostatky, je objednávateľ oprávnený dielo neprijať
a bezodkladne požiadať autora o odstránenie nedostatkov diela.
3) Autor je povinný odstrániť nedostatky diela bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia reklamácie.
4) Ak autor neodstráni nedostatky diela podľa požiadaviek objednávateľa v lehote podľa
bodu 3) tohto článku, je objednávateľ oprávnený dielo neprijať a odstúpiť od zmluvy.
V takomto prípade nevzniká autorovi nárok na odmenu.

Článok VI.
Ochrana osobných údajov
1) Autor ako dotknutá osoba udelil objednávateľovi ako prevádzkovateľovi osobných
údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 písomný
súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Článok VII.
Platnosť a účinnosť zmluvy
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2019.
2) Zmluva sa skončí:
a) uplynutím doby podľa bodu 1) tohto článku,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od zmluvy.
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3) Od zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností.
4) Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody,
ktorá jej v dôsledku odstúpenia vznikla.
5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Lošonec.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Právne vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
2) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých autor dostane jedno vyhotovenie
a objednávateľ dostane dve vyhotovenia.
3) Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vo forme písomného
a očíslovaného dodatku k zmluve.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni
ani za inak nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis zmluvy a na znak súhlasu ju
podpisujú.
5) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
a) Príloha č. 1 – Oboznámenie dotknutej osoby a súhlas so spracúvaním osobných
údajov,

Za objednávateľa:

Za autora:

V Lošonci dňa 15.01.2019

V Trnave dňa 15.01.2019

v. r.
..................................................
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

v. r.
......................................................
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
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