
Z m l u v a    o    v y t v o r e n í   d i e l a 

č. 1/2018 

uzatvorená v zmysle § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a § 631 - § 643 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

medzi 

OBEC Nižné Ružbachy 

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Abrahamovský, starosta 

Sídlo: Nižné Ružbachy 135 

IČO:  00330078   

Ďalej ako „objednávateľ“ 

 

Meno a priezvisko: PaedDr. František Solár 

nar.:  

rodné číslo:  

číslo občianskeho preukazu:  

trvale bydlisko: Mierová 86, Stará Ľubovňa 

IBAN: SK76 0900 0000 0001 0383 7620 

ďalej ako „autor“ 

čl. I 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora zhotoviť pre objednávateľa na objednávku 

program na podujatí Okresné športové hry seniorov – propozície, realizácia, rozhodovanie 

a moderovanie podujatia (ďalej len „dielo“). 

čl. II 

Spôsob výkonu 

Autor sa zaväzuje zhotoviť dielo osobne, svedomito, riadne, včas, podľa pokynov 

objednávateľa a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

 

čl. III 

Čas zhotovenia diela 



Autor sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v lehote do 02.7.2018 a realizovať ho 

3.7.2018 od 09,00 do 16,00 hod. v areáli rybníka Pozemkového spoločenstva v obci Nižné 

Ružbachy  

čl. IV 

Odmena za zhotovenie diela 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za vytvorenie diela vo výške 70,-- €, a to 

bezhotovostným prevodom na účet autora: SK76 0900 0000 0001 0383 7620 

  

čl. V 

Ostatné dojednania 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť autorovi vhodné podmienky na vytvorenie diela 

a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. 

2. Za objednávateľa dielo skontroluje a prevezme: Mgr. Jozef Abrahamovský, starosta obce 

Nižné Ružbachy. Objednávateľ o tejto skutočnosti vyhotoví protokol. Kópiu obdrží autor. 

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak dielo nebude vykonané v požadovanej kvalite 

a v zmysle ustanovení §  91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a § 631 - § 643 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

4. Autor svojím podpisom udeľuje súhlas na použitie vytvoreného diela na objednávku na 

účel vyplývajúci zo zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora. 

 

čl. VI 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží objednávateľ 

a jeden rovnopis obdrží autor. 

3. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia príslušné 

ustanovenia zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník. 

4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné  

a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Nižných Ružbachoch, dňa 3.7.2018 

 

 

 

 

 

objednávateľ:      autor: 

                podpísané                                                                    podpísané  

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

Mgr. Jozef Abrahamovský, starosta obce  PaedDr. František Solár 


