Dodatok k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 15.8.2016
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: SK 64 0200 0000 0000 0662 0112
(ďalej len „objednávateľ“)
a
PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Rodné meno: Magálová
Rodné číslo: x
Číslo OP: x
Bydlisko: Senecká ul. 35A, 902 01 Pezinok
IBAN: x
(ďalej len „autor“)
Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. Objednávateľ vyplatí autorovi za prekročenie zmluvne dohodnutého rozsahu 20
normalizovaných strán textu kapitoly „Každodenný život a tradície obce“ o 15 strán
odmenu vo výške 450.- eur, t.j. za 1 stranu textu je odmena 30.- eur.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že túto nadpočetnú sumu 450.- eur vyplatí autorovi
v termíne do 14 dní po odovzdaní celého dňa 31.05.2017.
3. Tento Dodatok je uzavretý a súčasne nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania
oboma zmluvnými stranami a jeho ustanovenia sa dajú meniť len po súhlase oboch
strán vo forme písomných dodatkov.
4. Na otázky právneho vzťahu, ktorý vzniká na základe tohto Dodatku, a ktoré nie sú
v tomto Dodatku upravené, sa aplikujú ustanovenia § 91 a § 65 Autorského zákona č.
185/2015 Z. z. a § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden krát
pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

V Dubovej, dňa 02.06.2017
podpísané v.r.
–––––––––––––––––––––
Ľudovít Ružička, v.r.
starosta obce Dubová

podpísané v.r.
–––––––––––––––––––––
PhDr. Katarína Popelková, CSc., v.r.
autor

