
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon 

 
Článok I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

                  

 

Autor:   Meno: Ing. Juraj DUFEK 

   

                

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené vyššie sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez 

meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 

zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré 

môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.    

 

Článok II. Predmet zmluvy 

(1)Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela, ktoré je uvedené v ods. 2 v čase a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve.   

(2)Zmluvné strany sa dohodli, že autor vytvorí dielo vo forme: Dramaturgia a účinkovanie 

v programe v rámci Dní majstrov Trenčianskeho a Zlínskeho kraja 

(3)Dielo bude vyhotovené za nasledovných podmienok: 

a) čas (dokedy): 28. apríla  2012 

 

Článok III. Podmienky zmluvy 

 (1)Autor, súbor sa zaväzuje 

a) vytvoriť dielo za podmienok uvedených v tejto zmluve 

b) uhradiť poplatky podľa platného právneho stavu. 

 

2)Objednávateľ sa zaväzuje 

c) vyplatiť autorovi odmenu za vytvorenie diela 

 

 

Článok IV. Odmena za vytvorenie diela 

(1)  základe  zákona  18/1996  Z. z.  o cenách.  Odmena autora je   vo výške 120 €  

Odmena bude vyplatená na číslo účtu:   ............................................... 

(2)Odmena je splatná po dodaní kompletného diela, najneskôr do posledného dňa  mesiaca 

nasledujúceho po vykonaní práce  

(3)V dojednanej odmene sú zahrnuté i vedľajšie výdavky autora. 

(4)Za kompletne dielo, sa na účely tejto zmluvy považuje také dielo, ktoré spĺňa špecifikáciu 

diela uvedenú v čl. II. ods. 3.   

 

Článok V. Odstúpenie od zmluvy 

(1)Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán do 30 dní. Ak zmluvná 

strana odstúpi po tejto lehote, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu výdavkov, ktoré vznikli 

druhej zmluvnej strane týmto odstúpením. 

(2)Ak autor nemôže dodať kompletne dielo, ani po poskytnutí primeranej lehoty má 

objednávateľ právo okamžitého odstúpenia od zmluvy. Má sa za to, že objednávateľ nemá záujem na 

oneskorenom plnení.  

 

Článok VI. Záverečné ustanovenia 

(1)Zmluva sa stáva platnou dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť dňom plnenia dojednaných činností. 

(2)Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou 

legislatívou Slovenskej republiky, najmä Autorským zákonom. 
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(3) Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

(4)Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu. 

(5)Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

(6)Zmluva ja vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva autor a dva 

objednávateľ. 

(7)Táto zmluva, uzavretá ako prejav slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle je na znak 

súhlasu oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná zástupcami zmluvných strán.         

 

 

 

 

V Prievidzi 27. apríla 2012 

 

 

 

 

 

 

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

      objednávateľ                                      autor  

 

  

 

  

  


