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Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
 

uzatvorená podľa uzatvorená podľa ustanovení § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.  
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

  
Objednávateľ    Obec Tichý Potok  
zastúpená:     Mgr. Ľubica Zdravecká, starostka 
Sídlo:     082 74  Tichý Potok 139 
IČO:     00327875 
DIČ:      2020732274 
Bankové spojenie a číslo účtu:  VÚB Lipany, IBAN: SK45 0200 0000 0000 1632 9572 
(ďalej len „objednávateľ) 
 
a 
 
Autor 
Meno:      Ing. Mária Segiňáková 
Adresa trvalého bydliska:   
Číslo dokladu totožnosti (OP):  
Bankové spojenie:    
Autor nie je platiteľom DPH 
(ďalej len „autor“) 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1.  Autor vytvoril literárne dielo v miestnom rusínskom dialekte  s názvom Život Rusínov v Tichom 
Potoku, ktoré bude súčasťou publikácie s názvom Život Rusínov v Tichom Potoku vo fotografii. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 
 

Článok II 
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 
Autor odovzdal dielo v súlade s pokynmi objednávateľa v sídle objednávateľa dňa 1. marca 2022.  
Objednávateľ podpisom tejto zmluvy uvedenú skutočnosť potvrdzuje.  
 

Článok III 
Autorská odmena 

 
1.  Autorská odmena za dodané dielo je dohodnutá  200,-- eur, slovom Dvesto eur. 
2.  Nárok autora na autorskú odmenu za riadne vytvorenie diela vzniká odovzdaním diela 

objednávateľovi.  
3.  Objednávateľ z dohodnutej odmeny odpočíta v čase výplaty 2 % príspevku do literárneho 

fondu. Autorovi bude odmena vyplatená na číslo účtu uvedené v záhlaví v termíne do 15 
pracovných dní od dňa vydania publikácie. 
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Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Autor sa zaväzuje pri vytvorení diela postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa, ktorý 

inicioval vytvorenie tohto diela a usmerňuje a zabezpečuje proces vytvorenia spoločného 
diela. 

2.  Autor sa zaväzuje vykonať úpravu textu diela podľa recenzných posudkov, podieľať sa na 
minimálne jednej autorskej korektúre. Taktiež sa zaväzuje podieľať sa na výbere obrazovej 
dokumentácie k dielu. 

3.  Autor má právo na 3 kusy autorských výtlačkov publikácie bezplatne. 
4.  Objednávateľ sa zaväzuje vyvíjať iniciatívu a poskytovať súčinnosť pri vytvorení diela spolu            

s autorom diela. 
5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že vyplatí autorovi autorskú odmenu za riadne vytvorené dielo           

v súlade s článkom III tejto zmluvy. 
 

Článok V 
Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 
1.  Autor udeľuje objednávateľovi súhlas, aby dielo podľa tejto zmluvy bolo súčasťou publikácie 

Život Rusínov v Tichom Potoku vo fotografii a zároveň dáva súhlas, aby objednávateľ ako 
vydavateľ tejto publikácie dielo vydal v knižnej forme. 

2.  Autor vyhlasuje, že k dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy, má autorské právo, že je 
oprávnený nakladať s ním a že nikto iný nemá právo k tomuto dielu, ktoré by bolo v rozpore      
s právami uvedenými v tejto zmluve. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že autor udeľuje objednávateľovi (nadobúdateľovi licencie) 
nevýhradnú, vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu (súhlas) na 
rozmnožovanie diela a rozširovanie jeho knižných rozmnoženín. 

4.  Akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti je možné len so súhlasom autora. 
5. Odmena autora za dielo podľa tejto zmluvy už zahŕňa aj odmenu autora za udelenie výhradnej licencie. 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti tu neupravené sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho 

zákonníka. 
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami. 
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre objednávateľa a 1 rovnopis pre autora. 
 
V Tichom Potoku, dňa 01. 03. 2022 
 
 
 
Za objednávateľa:                 Autor: 
 
Mgr. Ľubica Zdravecká               Ing. Mária Segiňáková 


