
ZMLUVA  O  VYTVORENÍ  DIELA NA OBJEDNÁVKU 

podľa § 91 zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon  

 

 

I.  Zmluvné strany 

Autor:  

meno: Pavol Michalička                              nar.: 15. 10. 1983 rodné č.: 831015/7064 

bytom: Dolné Lúky 360/14, 906 13 Brezová 

pod Bradlom 

číslo OP: ET326327 IBAN:  

SK48 8410 0000 0011 0125 2244 

 

Objednávateľ: 

Obec Priepasné  

Sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

IČO:   00309851                  

DIČ: 2021039823 

Zastúpená: Peter Czere 

 

II.  Predmet zmluvy 

 

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

vystúpenie v programe pre verejnosť v rámci podujatia Úcta k starším 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne na vlastné náklady a nebezpečenstvo a vyhlasuje, že dielo 

bude výsledkom duševnej činnosti autora.         

2. Dátum a miesto plnenia: 15.10.2016 

 

III. Autorský honorár 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške: 60,00 €.                                                                                                          

2. Zaplatiť autorovi autorský honorár v lehote: po prevzatí hudobného diela v hotovosti  

3. Autor s objednávateľom sa dohodli v súlade so zákonom o dani z príjmov o vyplatení autorskej 

odmeny v plnej výške – odmena nezdanená. 

4. Autorská odmena uvedená v odseku 1 podlieha oznamovacej povinnosti pre príslušný daňový úrad. 

 

IV. Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Autor sa zaväzuje, že dielo odovzdá v požadovanej kvalite, ktorá zodpovedá kultúrno-spoločenskému 

podujatiu. Zodpovednosť za obsahovú a vecnú stránku diela znáša autor. 

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 .............................., dňa:                                          V........................., dňa:  

 

 

 

 

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

    

                           Autor                                                                                  Objednávateľ 
 

 

 


