
       Zmluva o vytvorení diela č. 4/2022 
 

Objednávateľ:   

  Obchodné meno:   Obec Lúka  

  sídlo:        Lúka č. 205,  916 33 Lúka  

  IČO:        00311758  

  DIČ:        2021079731  

  bankové spojenie: IBAN SK02 5600 0000 0058 0282 3001  

  v zastúpení:        Ing. Marián Haluza - starosta obce  

  a 

Autor:   meno a priezvisko: Mgr. Mária Mizeráková (ďalej len autor) 

adresa:           

rod. číslo:          

č. účtu:           

kontakt:          

            

uzatvárajú v súlade so zák.  č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, (ďalej len „AZ“) túto  

zmluvu o vytvorení diela. 

 

I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávateľovi do monografie obce Lúka príspevok 

pod názvom:  

Ľudová kultúra v obci Lúka.  

Po vytvorení tohto diela-príspevku a jeho odovzdaní objednávateľovi sa zhotoviteľ považuje 

za autora v súlade s § 13 zák. č. 185/2015 Z.z. AZ. 

 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa čl. II ods.1. 

Autor odovzdá rukopis v elektronickej forme v textovom editore Word  (na elektronickom 

nosiči) s poznámkami na konci textu na posúdenie  zostavovateľovi vedeniu  obce  v termíne 

uvedenom v čl.1 ods. 5 tejto zmluvy. Za súčasť diela sa považujú obrázkové súbory vo 

formáte TIF alebo JPEG, grafy, tabuľky, kresby, fotografie v klasickej alebo digitalizovanej 

forme. Pokiaľ bude dielo vytvorené v skoršom termíne je autor oprávnený dielo odovzdať 

skôr a objednávateľ je povinný dielo prevziať.  

 

1.3 Rozsah autorského príspevku bude 20 (dvadsať) normostrany/án, pričom jedna strana bude 

obsahovať 1800 znakov (slovom Jeden tisíc osemsto znakov). 

 

1.4 Autor v rámci výskumu získané kópie všetkých dokumentov, starých máp a fotografií 

odovzdá objednávateľovi  tieto budú použité pre grafickú výzdobu pripravovaného knižného 

vydania alebo zostanú majetkom obce. Na základe predložených preukázateľných dokladov 

súvisiacich  náklady preplatí. 

 

1.5 Autor sa zaväzuje odovzdať hotové dielo najneskôr do 30. apríla 2022.  

Dielo sa za hotové pokladá vtedy, keď autor do textu zakomponuje všetky pripomienky 

a požiadavky,  ktoré vznikli pri  posudzovaní diela.   

 

1.6 Autor v súlade s písm. a), b) ods. 2 § 18 Autorského zákona rozhodol o tom, že dielo môže 

byť objednávateľom zverejnené a označené menom autora. Autor tiež dáva súhlas použiť 

dielo objednávateľom - ods. 2) § 19 AZ a súhlas na vytvorenie rozmnoženiny diela - § 21 AZ 



a jeho verejné rozširovanie, sprístupňovanie diela verejnosti. Toto dielo sa považuje za dielo 

na objednávku v súlade s § 91 AZ. 

 

II 

Odmena a jej splatnosť 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie diela za jednu normostranu 20,00 € 

(slovom Dvadsať EUR) a táto bude vyplatená do jedného mesiaca od odovzdania rukopisu 

zostavovateľovi. 

 

2.2 V prípade neprijatia diela objednávateľom z dôvodu nedodržania požiadaviek na dielo, je 

autor povinný dielo alebo jeho časť prepracovať, doplniť či inak pozmeniť. V tomto prípade 

bude dielo odovzdané až po tomto jeho upravení.  

 

2.3 V prípade, ak objednávateľ požiada autora o doplnenie alebo pozmenenie diela  nad 

pôvodné zadanie, má sa za to, že bolo dielo odovzdané momentom doplňujúcej požiadavky 

objednávateľa a o ostatnom sa účastníci dohodnú. 

 

2.4 Objednávateľ je oprávnený používať dielo od termínu zaplatenia autorského honoráru  

autorovi, a týmto udeľuje objednávateľovi licenciu a súhlas na výhradné právo používania 

a rozširovania diela na neobmedzené časové obdobie.  

 

2.5 V prípade, že autor nedodrží termín uvedený v čl. I. ods. 5 tejto zmluvy je objednávateľ 

oprávnený znížiť mu dohodnutú odmenu o 15 % z celkovej výšky. 

 

2.6 V prípade omeškania autora s odovzdaním požadovaného diela o viac ako 20 dní (slovom 

dvadsať dní)  od dohodnutého termínu podľa čl. I ods. 5 tejto zmluvy, môže objednávateľ od 

celej tejto zmluvy okamžite odstúpiť výpoveďou a to bez povinnosti úhrady vynaložených 

nákladov autora na predmetné dielo, ak sa účastníci nedohodnú inak. V tomto prípade je 

výpoveď účinná okamihom jej doručenia autorovi. V prípade, autor odovzdal objednávateľovi 

už časť diela,  objednávateľ je oprávnený túto časť použiť a ak ju použije, povinný autorovi za 

túto časť alikvotne voči celku zaplatiť. V tomto prípade tiež autor súhlasí, aby objednávateľ 

zadal dokončenie jeho diela inému autorovi. 

 

III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Dotknutá osoba bola oboznámená so spracúvaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov, viac informácií na www.obecluka.sk/GDPR a nástenke OcÚ.  

3.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke obce. 

3.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každého účastníka. 

3.4 Na neupravené podmienky touto zmluvou sa vzťahujú primerané ustanovenia Autorského 

zákona a Občianskeho zákonníka.  

 

V Lúke nad Váhom  dňa 01.03.2022 

 

 

 

autor                                                                            objednávateľ    

Mgr. Mária Mizeráková    Ing. Marian Haluza, starosta obce Lúka 

http://www.obecluka.sk/GDPR

