
ZMLUVA 
o vytvorení autorského diela uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona                            
NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov  

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Obec  REĽOV 
Sídlo:    Reľov 19, 059 04  Spišské Hanušovce 
Štatutárny zástupca:  František Dudžák, starosta obce 
IČO:                                            00326496 
Bankové spojenie:                  VÚB Spišská Belá 
IBAN:                             SK61 0200 0000 0000 3072 1562     
 
/ďalej len objednávateľ/ 
 
a 
 
Autor:    Peter Duda 
Bydlisko:   Tvarožná 128, 059 71   Ľubica 
Dátum narodenia:   
Bankové spojenie:  VÚB 
IBAN:    SK06 0200 0000 0060 4174 7562 
 
/ďalej len autor/ 
 
uzatvárajú túto zmluvu o vytvorení diela na objednávku (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť dielo vlastnou tvorivou duševnou 
činnosťou špecifikovaný v bode 2 tohto článku a dodať ho objednávateľovi a záväzok 
objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť za jeho vytvorenie a dodanie dohodnutú odmenu. 
2. Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať pre objednávateľa dielo: História hasičského zboru obce 
...Reľov a Hágy... do monografie História hasičstva Kežmarského okresu.  
 
  Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a odovzdať ho riadne, včas a spôsobom určeným 
v tejto zmluve objednávateľovi.  
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo dohodnutú odmenu a poskytnúť potrebnú 
súčinnosť pri odovzdaní diela. 
 

Čl. III 
Termín odovzdania diela 

1. Autor je povinný dodať autorský text diela História hasičského zboru obce ...Reľov a 
Hágy...do monografie História hasičstva Kežmarského okresu objednávateľovi  najneskôr  20. 
11. 2021.  



Čl. IV 
Odmena autora a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za vykonanie diela – História 
hasičského zboru obce ..Reľov a Hágy...  v rozsahu ..6 + 2.. strán formátu A4  do monografie 
História hasičstva Kežmarského okresu vo výške  100,-  eur ( slovom jednosto eur ) do 15 dní 
od odovzdania diela. 
2. Odmena podlieha dani z príjmov fyzických osôb a odvodovej povinnosti, ktorú podľa 
platných predpisov odvedie autor. 
3. Autor sa zaväzuje uviesť obec v tiráži monografie. 
 

Čl. V 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana nedodrží 
svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 
2. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná doporučeným listom doručeným druhej zmluvnej strane. 
Účinok odstúpenia od zmluvy nastane dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
 

Čl. VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona 
a Občianskeho zákonníka platnými v čase uzavretia zmluvy.  
2. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonajú 
písomnými dodatkami, ktoré budú priebežne číslované. 
3. Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 
dostane jeden rovnopis autor a tri objednávateľ. 
4. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a je prejavom slobodnej a vážnej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po 
prečítaní a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.  
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  
 
 
V Kežmarku, dňa: 29. novembra 2021 
 
 
   Objednávateľ:       Autor: 
                                                                                                      Peter Duda 
 
 
 
 
František Dudžák 
   starosta obce 
                                                     
 
 
 
 
 


