
ZMLUVA O DIELO   

 

  

  

Zmluvné strany 

  

 Objednávateľ: Obec Spišské Bystré 

   Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré 

  Zastúpený: Mgr. Marián Luha, starosta obce  

   IČO: 00 326 542 

   DIČ: 2020674975 

   Bank. spojenie: VÚB, a. s., Poprad 

   IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

 

     (ďalej iba „objednávateľ“)    

 

 Autor:    Pavol Bukovinský 

                           Adresa:   

                           Dátum narodenia:  

                           Bankové spojenie:  

   IBAN:  

                 

    (ďalej iba „autor“)  

         

                            Autor nie je platcom DPH  

 

  

uzatvorená podľa § 631 - 643 Občianskeho č. 40/1964 Zb. v platnom znení a v súlade        

zo  zákonom  č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) túto zmluvu o dielo:  

  

Čl. I  

Úvodné ustanovenia  

  

Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie spoločné dielo–MONOGRAFIA OBCE 

SPIŠSKÉ BYSTRÉ ktoré vzniklo spoločnou činnosťou viacerých autorov, ktorí súhlasili s 

využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pod vedením obce Spišské Bystré 



(právnickej osoby), ktorá iniciovala vytvorenie tohto diela a usmerňovala a zabezpečovala 

proces vytvorenia diela.  

 

Čl. II  

Predmet zmluvy  

1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť a dodať objednávateľovi dielo 

špecifikované v čl. I zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť za jeho 

vytvorenie a dodanie dohodnutú odmenu.  

2. Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať do monografie nasledujúce kapitoly:  

                   Príloha -  Obradové texty z obce Spišské Bystré  - 16 NS 

3. Autor zodpovedne vykoná výskum, texty napíše na vysokej odbornej úrovni vedecko-

populárnym štýlom s poznámkovým aparátom.  

 

Čl. III  

Autorská odmena  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za vytvorenie uvedeného diela vo 

výške 25 € za 1 normalizovanú stranu (t. j. 1800/1 strana).  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade vydania publikácie, pre ktorú sa táto zmluva 

uzatvára a dielo autora podľa tejto zmluvy bude tvoriť jej súčasť, poskytne autorovi 

zdarma 5 autorských výtlačkov vydanej publikácie.   

3.  Autor odovzdá prvú polovicu autorského textu do 31.10.2020. 

4. Objednávateľ vyplatí autorovi 50% odmeny, po odovzdaní polovice textu tj.  8  

normostrán do 10 dní od prevzatia polovice rukopisu a podpísania preberacieho 

protokolu. 

5. Do 15 dní od odovzdania kompletného autorského rukopisu a podpísaní preberacieho 

protokolu doplatí objednávateľ autorovi autorský honorár v súlade s bodom 1 čl. V. 

znížený o zálohu podľa bodu 4 čl. III.  

6. Autorský honorár podlieha dani z príjmov fyzických osôb a odvodovej povinnosti, ktorú 

podľa platných predpisov odvedie autor. Autorský honorár zahŕňa majetkové práva 

autora za rozširovanie diela a jeho použitie podľa čl. II tejto zmluvy. Akékoľvek ďalšie 

použitie autorského textu bude honorované zvláštnym honorárom, podľa novej dohody 



medzi autorom a objednávateľom. Objednávateľ je povinný vo vydanom diele označiť 

dielo menom autora. Neuvedenie mena autora vo vydanom diele sa považuje za 

porušenie autorského práva.  

Čl. IV  

Práva a povinnosti zmluvných strán  

  

1. Autor je povinný postupovať pri vytvorení diela s náležitou odbornou starostlivosťou a 

postupovať tak, aby nezasahoval do autorských práv iných osôb.  

2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a odovzdať ho riadne, včas a spôsobom určeným 

v tejto zmluve objednávateľovi.   

3. Autor má právo na dve korektúry textu.  

4. Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa popísania 

preberacieho protokolu upovedomiť autora diela o zrejmých omyloch a nesprávnostiach 

textu a umožniť autorovi vykonať ich opravu. Autor je povinný vykonať opravy v lehote 

určenej objednávateľom. Počas lehoty na vykonanie opráv, lehota na zaplatenie odmeny 

objednávateľom neplynie.  

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo dohodnutú odmenu a poskytnúť potrebnú 

súčinnosť pri spracovaní a odovzdaní diela.  

 

Čl. V  

Miesto,  čas a spôsob odovzdania diela  

  

1. Autor je povinný dodať spracované dielo objednávateľovi podľa dohodnutého 

harmonogramu do 31.05.2021.  

2. Spracované dielo je považované za dodané dňom jeho sprístupnenia v tlačenej aj v 

elektronickej forme na Obecnom úrade v Spišskom Bystrom.  

3. Pri dodaní spracovaného diela zmluvné strany podpisujú preberací protokol.  

4. Podpísaním preberacieho protokolu a dodaním diela prechádza vlastnícke právo na 

dielo na objednávateľa.  

 



Čl. VI 

Ďalšie dojednania   

 

1. Objednávateľ alebo autor má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v 

§ 39 ods. 4 Autorského zákona a § 642 Obč.  zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.  

 

Čl. VII  

Spoločné a záverečné ustanovenia.  

  

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského 

zákona platného v čase uzavretia tejto zmluvy a ustanoveniami Občianskeho zákonníka o 

zmluve o dielo.  

2. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán a budú platné, len 

ak budú vyhotovené vo forme písomného dodatku.   

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Spišské Bystré.  

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre 

objednávateľa, jeden pre autora.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že jej porozumeli v celom 

rozsahu a že nebola uzavretá v tiesni a za inak jednostranne nevýhodných podmienok.   

V Spišskom Bystrom, dňa 27.05.2020  

  

 

 

...........................................................................  ...........................................................  

Za  objednávateľa: Mgr. Marián Luha, v.r.                                              Pavol Bukovinský, v.r. 

  

  

 


