
Zmluva o vytvorení diela 
 

Objednávateľ:  Obec Trenčianske Mitice 

Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice   

IČO : 00312096 

DIČ: 2021080061 

Nie je platca DPH. 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK9256000000000603278001 

Štatutárny orgán: Bc. Jana Šebáňová, starostka obce 
 

Autor:   meno a priezvisko : Mgr. Alica Zmetáková, (ďalej len autor) 

  adresa : ul. Soblahovská 25, 911 01 Trenčín 

  rodné číslo: 655902/6045 

  č. účtu, banka: SK05 0200 0000 0013 2214 7202 

  SUBASKBX – VUB Banka 
 

uzatvárajú v súlade so zák. č. 618/2003 Z.z. (ďalej len autorský zákon) 
 

Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu 
 

I.  Predmet zmluvy 
 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávateľovi do monografie obce dielo : 

 

a) Odborné jazykové korektúry autorských textov, vrátane odstraňovania medzier, rozdeľovníkov 

a  poznámkového aparátu v diele Monografia obce Trenčianske Mitice 

 

b)Predtlačové  odborné jazykové korektúry  textov vrátane odstraňovanie medzier, rozdeľovníkov 

a poznámkového aparátu v diele Monografia obce Trenčianske Mitice 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Autor odovzdá texty po 

korektúrach v elektronickej forme na posúdenie zostavovateľovi Mgr. Igorovi Zmetákovi, PhD., 

v textovom editore Word s poznámkami na konci textu. Pokiaľ bude dielo vytvorené v skoršom termíne, 

je autor oprávnený dielo odovzdať skôr a objednávateľ je povinný dielo prevziať. 

3. Rozsah autorských textov na jazykové korektúry je 570 normostrán,  pričom jedna strana obsahuje 1800 

znakov. 

4. Autor sa zaväzuje odovzdať hotové jazykové korektúry autorských textov najneskôr do 20.1.2022 

Predtlačové jazykové korektúry sa autor zaväzuje odovzdať do 21 dní od dodania textu pripraveného na 

tlač. 
 

 

II.   Odmena a jej splatnosť 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie diela za jednu normostranu 4 € za kompletné 
odborné jazykové korektúry (jazykové korektúry autorských textov a predtlačové jazykové 
korektúry)v diele Monografia obce Trenčianske Mitice, teda celkom 2280 Euro. Táto suma bude 

vyplatená autorovi v 2 častiach : za jazykové korektúry autorských textov odmenu 1700 Euro do 30 dní  

od odovzdania textu objednávateľovi. Za predtlačové jazykové korektúry odmenu 580 Euro do 30 dní od 

odovzdania textu objednávateľovi. 

2. V prípade požiadaviek zostavovateľa alebo objednávateľa, je autor povinný text prepracovať, doplniť či 

inak pozmeniť. Ak by malo dielo závažné nedostatky a autor by ich neodstránil, objednávateľ môže na 

základe návrhu zostavovateľa od zmluvy odstúpiť, čím nárok na odmenu v plnom rozsahu zaniká. 

3. V prípade, že autor nedodrží termín uvedený v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 

znížiť mu dohodnutú odmenu o 15% z celkovej výšky odmeny za každých 30 dní oneskorenia. 

4. Objednávateľ je oprávnený používať dielo od termínu zaplatenia autorského honorára autorovi,  a týmto 

udeľuje autor objednávateľovi licenciu a súhlas na výhradné právo používania a rozširovania diela na 

neobmedzené časové obdobie. 



 
 

III.   Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Trenčianske Mitice. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch po jednom pre každú zmluvnú stranu  

3. Na neupravené podmienky touto zmluvou sa vzťahujú primerané ustanovenia autorského zákona a  

občianskeho zákonníka.  
 

 

 

Trenčianske Mitice, 17. 08. 2021 

 

 

_______________________________                                 __________________________________ 

Mgr. Alica Zmetáková  - autor                                                 Bc. Jana Šebáňová -  objednávateľ 


