
                      
 

 

 

 

 
Projekt „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-Slovenských Beskýd “ je spolufinancovaný Európskou 

úniou, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej 
 spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

 

Zmluva o vytvorení diela na objednávku 

(§ 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Autorský kolektív zastúpený editorom: 
Mgr. Lukáš Jonov, nar. 12.03.1985, 

bytom Wolkerova 2, 085 01 Bardejov 

 

(ďalej len „Autor – editor“) 

 

a 

 

Objednávateľ:   
MARBIS, s. r. o.,  

so sídlom Dlhá 522/28, 08901 Svidník 

konateľ: Marek Biskup 

IČO: 45 241 295 

DIČ: 2022905511 

IČ DPH: SK2022905511 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov pod číslom 22163/P 

Číslo účtu: SK59 0900 0000 0006 2276 6780 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

autorizovaný konať v mene vydavateľa:  

Obec Raslavice 

Hlavná 154/30 

086 41 Raslavice 

štatutár: Marek Rakoš 

IČO: 00322521 

DIČ: 2020624606  

Číslo účtu: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

 

(ďalej len „Vydavateľ“) 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa Autor – editor zaväzuje odovzdať vydavateľovi text publikácie, ktorá vznikla na 

základe zberu materiálov – etnografických, muzikologických, choreografických a historických 

o ľudovej kultúre Raslavíc a jej okolia, v rámci realizácie projektu Kultúra bez bariér – cyklus podujatí 

propagujúci kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd cez program INTERREG V-A Poľsko 

Slovensko na roky 2014 – 2020 v lehote uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) dielo vydať na svoje náklady do troch mesiacov od prevzatia diela od Autora– editora, 

b) urobiť opatrenia na šírenie uvedeného diela tlačou,  

c) vyplatiť autorovi honorár uvedený v čl. III tejto zmluvy. 

3. Autor – editor spolu s odovzdaním diela vydavateľovi mu dáva zároveň privolenie na rozširovanie 

svojho diela jeho vydaním kníhtlačou v náklade minimálne 500 a najviac 1 000 výtlačkov. Určenie počtu 

výtlačkov je výhradným právom vydavateľa. 

4. Vydavateľ je povinný Autorovi – editorovi oznámiť, či dielo prijíma, alebo mu ho vracia na 

prepracovanie. Ak Vydavateľ nevráti dielo Autorovi – editorovi na prepracovanie do 5 dní predpokladá 

sa, že dielo nemá žiadne vady. Ak Autor – editor vrátené dielo neprepracuje podľa požiadaviek 

Vydavateľa do 15 dní od vrátenia diela, Vydavateľ môže od zmluvy odstúpiť. 

5. Vydavateľ nie je oprávnený dielo uvedené v odseku 1 odovzdať na šírenie inému vydavateľovi. 

6. Po vydaní diela obdrží Autor – editor zdarma od vydavateľa 10 kusov autorských výtlačkov. 

7. Ak by vydavateľ dielo nevydal do jedného roka od prevzatia diela mimo dôvodov uvedených v bode 

3, má Autor – editor právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na autorskú odmenu nie je v takom prípade 

dotknutý. Autor – editor má okrem toho v takom prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

100,- EUR. 

 

Čl. III 

Zabezpečenie finančného plnenia zmluvy 

 

1. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi finančné prostriedky na realizáciu diela vo výške 

7 290,- EUR na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na zákazku Externý manažment  

ľudovej kultúry v rámci projektu „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie 

poľsko-slovenských Beskýd“ viažucej sa k obci Raslavice.  

 

Čl. IV 

Autorská odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Autor – editorovi autorský honorár vo výške 3 000,- EUR.  

2. Poskytovanie ďalšej autorskej odmeny nad rámec tejto zmluvy podlieha písomnému dojednaniu, 

ktoré bude tvoriť dodatok k tejto zmluve. 

3. Autor – editor sa zaväzuje zaplatiť podiel z odmeny spoluautorom diela na základe existujúceho 

zmlúvneho vzťahu, ak taký vznikne. 
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Čl. IV 

Čas plnenia 

1. Autor – editor je povinný odovzdať dielo do 50 dní od uzavretia tejto zmluvy. 

2. Vydavateľ má právo šíriť dielo uvedené v čl. II bod 1 tejto zmluvy po dobu 5 rokov od jeho vydania 

bez obmedzenia. Privolenie na šírenie diela sa týka na jedno vydanie diela, pričom Autor – editor nesmie 

v uvedenej dobe dať privolenie na vydanie diela inému vydavateľovi. 

3. V lehote uvedenej v odseku 2 má Vydavateľ právo na uzavretie nakladateľskej licenčnej zmluvy 

s iným vydavateľom na vydanie a šírenie diela. 

Čl. V 

Ďalšie dojednania 

1. Autor – editor sa zaväzuje odovzdať dielo Vydavateľovi riadne upravené v písomnej forme spolu 

s diskom, na ktorom bude dielo spracované v počítačovej forme. 

2. Autor – editor zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv a za škodu 

spôsobenú vydavateľovi nekvalitným spracovaním diela. 

3. Vydavateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak dielo nebolo spracované odborne, najmä ak sa do diela 

nezapracuje aktuálna legislatíva platná v čase odovzdania diela vydavateľovi. V prípade, ak ide 

o odstrániteľné vady, ktoré autor je schopný odstrániť do jedného mesiaca od vrátenia rukopisu, 

vydavateľstvo nie je oprávnené od zmluvy odstúpiť. 

4. Autor – editor má právo na vykonanie autorskej korektúry diela v rozsahu a za podmienok uvedených 

v § 35 Autorského zákona. Odmena za autorskú korektúru je obsiahnutá v autorskej odmene uvedenej 

v čl. III tejto zmluvy. 

Čl. VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona platného 

v čase uzavretia zmluvy. 

2. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonajú písomnými 

dodatkami, ktoré budú priebežne číslované. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je vypracovaná v troch 

exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeho kópiu. 

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto nebola uzavretá v tiesnia  za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok. 
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Vo Svidníku, dňa 15.08.2018           V Bardejove, dňa 15.08.2018 

 

Marek Biskup             Mgr. Lukáš Jonov 

objednávateľ             autor – editor 

 

V Raslaviciach, dňa 15.08.2018 

 

 

 

Marek Rakoš, 

starosta obce Raslavice, zástupca Vydavateľa 


