
 

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA 

podľa § 39 zákona č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 

zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

 

I. Zmluvné strany 

Autor: 

meno: Peter Obuch nar.:  rodné č.:  

bytom:  číslo OP:  číslo účtu  

 

Objednávateľ: 

Obec Priepasné 

Sídlo: Priepasné 109, 906 15 

IČO : 00309851 

zastúpené: Peter Czere 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Autor sa touto zmluvou zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo a dáva súhlas s jeho použitím: 

lektorovanie hudobných dielní, príprava didaktického materiálu, prednášku o hudobnom folklóre 

Myjavska a réžia programu pre verejnosť v rámci podujatia Muziganské Priepasné 2015. 

2. Dátum a miesto plnenia: 20. 8. – 23. 8. 2015. 

 

III. Autorský honorár 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške: 200 €. 

2. Zaplatiť autorovi autorský honorár v lehote: po prevzatí diela na účet autora najneskôr do 30 dní po 

odovzdaní diela. 

3. V prípade, ak objednávateľ vykoná z autorského honoráru zrážku povinnej platby v zmysle zákonom 

stanovených ustanovení je povinný vydať o tom autorovi potvrdenie, v ktorom uvedie brutto výšku 

autorského honoráru a výšku a účel vykonanej zrážky. 

 

IV. Ostatné dohodnuté podmienky 

 

1. Autor sa zaväzuje, že dielo odovzdá v požadovanej kvalite. 

2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak mu autor bez závažného dôvodu, v požadovaný termín 

dielo neodovzdá. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, respektíve vytvoriť k programu potrebné komponenty podľa 

technických požiadaviek autora. 

4. Objednávateľ môže použiť dielo pri jeho propagovaní bez nároku autora na honorár. 

5. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona 

a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

7.  Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, autor obdrží jeden rovnopis a objednávateľ 2 rovnopisy tejto 

zmluvy.  

 

V Priepasnom, dňa: 18.8.2015 

 

 

 

 

 

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

Autor Objednávateľ 
 


