Zmluva o dielo a licenčná zmluva
uzavretá podľa § 91 a § 65 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. a § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb.

medzi zmluvnými stranami:
Obec Dubová
Štatutárny zástupca.: Ľudovít Ružička
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 304735
DIČ: 2020662083
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0662 0112
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Mgr. Štefan Hrivňák
Rodné meno: Hrivňák
Rodné číslo: xxxxx
Číslo OP: xxxxx
Bydlisko: Švabinského 3, 851 01 Bratislava
IBAN: xxxx
(ďalej len „autor“)
Za nasledovných podmienok:
1. Autor vytvorí a prenecháva objednávateľovi právo použiť svoje autorské dielo, a to
kapitolu „Dubová v rokoch 1848-1918“ o rozsahu 20 strán textu, t.j. 1,5 AH (1 AH má
20 normalizovaných strán) a kapitolku „Erb a symboly obce“ v rozsahu strany, ktoré
budú súčasťou publikácie Dejiny obce Dubová (ďalej len súborné dielo), na vydanie
a následný predaj.
2. Autor sa zaväzuje odovzdať dielo, špecifikované v bode 1. tejto zmluvy, a to
prostredníctvom zostavovateľov knihy PhDr. Juraja Turcsányho a Mgr. Márie
Novákovej, PhD., objednávateľovi, v tlačenej podobe a na USB kľúči vo formáte
WORD, a to v lehote do 31.3. 2017.
3. Autor dáva touto zmluvou objednávateľovi súhlas na vydanie tohto diela ako súčasti
pripravovanej publikácie. Iný spôsob publikovania a rozširovania diela ako aj
akékoľvek úpravy a zásahy do textu a skrátenie textu je možné len so súhlasom a po
dohode s autorom. Súhlas v rozsahu uvedenom v tomto bode Zmluvy dáva autor
objednávateľovi na neobmedzené časové obdobie.
4. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie diela vo výške 690.- EURO, t.j.
za 1 stranu textu je odmena 30.- EURO. Objednávateľ je povinný vyplatiť autorovi
odmenu len za skutočne dodaný počet strán, ktorých počet však nemôže presiahnuť
rozsah dohodnutý v bode 1. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi polovicu tejto
sumy ako zálohu do 30.09.2016, druhú polovicu do 31.3.2017 po odovzdaní diela
spôsobom uvedeným v bode 2. tejto Zmluvy.

5. Objednávateľ sa zaväzuje dodať autorovi zadarmo 4 kusy výtlačkov súborného diela,
a to do jedného mesiaca od jeho vydania.
6. Na dotlač prvého vydania do počtu výtlačkov 2500 ks sa vzťahuje táto zmluva o dielo
a licenčná zmluva.
7. V prípade druhého vydania, dotlače nad 2500 ks, alebo elektronického spracovania
súborného diela (internet, CD ROM, DVD) súborného diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť autorovi 50 percent zo skutočne vyplatenej
odmeny uvedenej v bode 4., a to do jedného mesiaca od druhého vydania, dotlače,
alebo elektronického spracovania (internet, CD ROM, DVD) súborného diela.
8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 autor neodovzdá dielo v lehote stanovenej v bode 2. tejto zmluvy
 má dielo nedostatky. Ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy
odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ
prostredníctvom zostavovateľov PhDr. Juraja Turcsányho a Mgr. Márie Novákovej,
PhD., poskytol na tento účel.
9. Zmluva je uzavretá a súčasne nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a jej ustanovenia sa dajú meniť len po súhlase oboch strán vo
forme písomných dodatkov k zmluve.
10. Na otázky právneho vzťahu, ktorý vzniká na základe tejto zmluvy, a ktoré nie sú
v tejto zmluve upravené, sa aplikujú ustanovenia § 91 a § 65 Autorského zákona č.
185/2015 Z. z. a § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
11. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden krát pre
každú zmluvnú stranu.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Dubovej, dňa 15.08.2016
Podpísané v.r.
–––––––––––––––––––––
Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

Podpísané v.r.
–––––––––––––––––––––
Mgr. Štefan Hrivňák
autor

