
ZIyILUVAO DIELO

ru.zayretá v súlade s ustanoveniami Autorského zákona číslo 185/2015 Z. z. a § 631-643
ObČianskeho zákonníka č.4011967 Zb.v znení neskorších predpisov (d'alej len,,Zmluva")

I. Zmluvné strany

Objednávatel': Kysuclcí knižnica v Čadci
Sídlo: 17, novembral258,02201Čadca
tČo: 36145068
DIČ: 2021435625
Štatuta.ny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditelka
Bankové spojenie: Štatna pokladnica
Císlo účtu: IBAN: SK 70 8180 0000 0070 0048 1352

Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: thDr. Janka Bírová
- v realizaéných veciach: Zuzana}Irdková
Telefonicloý kontakt: +42I 9I5 572 254
E-mail. adresa: hrdkova@kniznica-cadca.sk
(ďalej v texte zmluvy len ,,objednávateí*)

Autor:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnost':
Bank. spojenie:
(d'alej v texte zmluvy len ,,autor")

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je návrh, v tvarné spracovanie a dodanie tematickej drapérie
rozmerov 266 x 91 cm zameranej na celoslovenské podujatie ,rJašíkove Kysuce" (ďalej len
,,Dieloo').

2. Špecifikácia diela:
- grafick návrh,
- v tvarné spracovanie,
- dodanie v tvarnej drapérie v termíne do 15.12.2020.

III. Doba a podmienky plnenia

1. Táto zmluva sauzafuáta na dobu určitu od 15.10.2020 - 15.12.2020. i
2. Autor sa zavázqe vytvoriť dielo podl'a čl. I. tejto zmluvy osobneo podl'a svojich najlepších

schopností a odovzdať ho objednávateťovi v termíne najneskór d,o 15.12.2020,
, 3. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní áotoveného Diela vmieste sídla objednávateía

uvedeného v záhlaví zmluvy, Dňom riadneho dodania Diela je deň prevzatia Diela
objednávatelbm.

IV. Cena diela a splatnost'

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vyhotovené dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy, a to
vo v,_ ške 300 (tristo eur).

2, Cena podťa bodu 1 tohto čl. tejto zmluvy zahíňa všetky náklady autora na vykonanie Diela podl'a
tejto zmluvy. Autor si nebude uplatňovať právny nárok na preplatenie cestovn;y'ch

, náhrad,poplatkov za telefonické služby a iné služby a tovary, kíoré mu vznikli v srivislosti s

vykonaním diela podťa tejto zmluvy.
3. Cena diela je uvedená brutto. Zbrutto ceny Diela budri autorovi nazené a odvedené: odvod do

umeleckého fondu (2%) v zmysle 6 ods. I Zákona ě. I3l1993 Z, z, o umeleclrych fondoch
v znení rreskorších predpisov adaň ztážkou (19%). Autor je povinn; vysporiadať si sám všetky
ostatné odvodové povinnosti lyp\ivaj rce zo všeobecne záváznych právnych predpisov. Zbrutto
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ceny bud uhradené: odmena autora: 238rI4 Eur, príspevok do Fondu v tvarn ch umení
(FV[D: 6,00 Eur, zrážková daň: 55,86 Eur.

4. Splatnosť odmeny podťa bodu 1 tohto Čl, IV. tejto zrnluvy je do 20.12,2020 a uskutoěňuje sa
prevodom z ětu objednávateťa na číslo tičtu autora, uvedeného v zá :ťraví tejto zmluvy, prípadne v
hotovosti.

Y.Závázky a oprávnenia zmluvn ch strán

Autor sazavázuje:
a) vyrvoriť Dielo v zhode s požiadavkami objednávateťa;
b) bez zbs,toéného odkladu oznámiť objednávatelbvi akrikol'vek zmenu, ktorá by mohla

ovplyvniť plnenie ztejto zmluly.
Autor má právo:
a) na ochranu svojich osobnostn; ch i majetkov,_ ch autorslq ch práv, a to i v pripade, že k

r ealizácii Diela nedój de.
Obj ednávateí sa zav ázuje:
a) zachovať právo na oznaěenie Diela autorom pri šírení diela v rozsahu tejto zmluvy,
b) zabezpeóiť ochranu osobnostn;ích a majetkov ch práv autora,
c) poskytovať autorovi pri vyfuárartí Diela s činnosť,
d) použiť Dielo len spósobnom dohodnu! m v tejto zmluve.

VI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluvny vzťah j e možné skončiť:
a) písomnou dohodou obo ch zmluvnych strán,
b) riadnym vykonaním Diela.

VII. Odst penie od zmluvy

1. Každá zo zmluvnych strán móže od zmluly odstripiť, ak druhá zmluvná strana nedodrží svoje
závázky vypl; vaj rice z tejto zmluvy.

2. Odstripením od zmluvy zostáva poškodenej strane právo domáhať sa náhrady vzniknutej škody
zachované.

YIII. Záv erečné usta novenia

1. Právne vďahy, práva a povinnosti, ktoré nie s upravené touto zmluvou ako i nrároky zmluvn ch
strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Autorského
zákona S lovenskej republiky.

2. Meniť a doplňať obsah tejto zmluvy je
oboma zmluvnymi stranami.

možné len vo forme písomnych dodatkov podpísanych

1.

2,

a
J

5.

6.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach,
vyhotovenia a autor jedno (1) vyhotovenie zmluvy.
Zmlwné strany vyhlasujri, že zmllvu uzavreli slobodne a vážneo nie za nápadne nev hodn; ch
podmienok, bez akéhokol'vek donritenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasuji, že im
nie s známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnosť, resp, neťrčinnosť tejto
zmluvy. Obsah zmluvy si prečítali anaznak srihlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujri.
V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobn; ch ridajov v zneni neskorších predpisov budri
osobné ridaje autora spracované, archivované a likvidované v srilade s platn; mi právnymi
predp_ismi.

Zmlwa je platná dňom podpisu obidvoclr zmluvn ch strián a ričinná prúm nasledujricim dňom jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateía.

V Čadci, dňa: 12.10.2020

pričom objedn ávatel' dostíne jedno (1)

4.

autor obj ednáv atel'


