ZMLUVA O DIELO č. 1-A / 2015
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Spišský Štvrtok
v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Grešom
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO: 00 329 631
DIČ: 2020717897
Bank. spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s., Sp. Nová Ves
Číslo účtu: 3412143001/5600
(ďalej iba „objednávateľ“)

Autor:

Dr. Ivan Chalupecký
054 01 Levoča, Ružová ul. 10
nar. 16. 3. 1932 v Spišskej Novej Vsi
Číslo účtu: SK9184100000001100109489
(ďalej iba „autor“)
Autor nie je platcom DPH

uzatvorená podľa § 631 - 643 Občianskeho č. 40/1964 Zb. v platnom znení a v súlade
zo zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) túto zmluvu o dielo:
Čl. II
Predmet zmluvy
1.

Autor sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa vytvorí dielo ako súčasť
monografie Dejiny Spišského Štvrtka – Na prahu modernej spoločnosti 1711 - 1918
v rozsahu cca 40 normalizovaných strán textu, vrátane 1 strany súhrnu, a Pamiatky obce
v rozsahu cca 15 normalizovaných strán textu, vrátane 1 strany súhrnu. Okrem toho
zrediguje celé dielo a dodá ho objednávateľovi v dohodnutom termíne.
Zaväzuje sa, že dielo bude napísané odborne, s použitím kritického aparátu (poznámok)
odkazujúcich na použité pramene a literatúru. Súčasne bude napísané populárnovedeckým štýlom tak, aby bolo zrozumiteľné aj pre širšiu verejnosť.
Dielo bude odovzdané na zredigovanie v elektronickej podobe a v 1 exemplári v tlačenej
forme zostavovateľovi Dr. Ivanovi Chalupeckému (054 01 Levoča, Ružová 10, e-mail:
ich@systemhouse.sk) do 30. júla 2017, ktorý odovzdá kompletné zredigované dielo
a objednávateľ ho príjme, v lehote do 15. septembra 2017.
Autor sa taktiež zaväzuje dodať k textu obrazovú prílohu, ktorej konečný výber podlieha
schváleniu objednávateľom a určeným zostavovateľom diela.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo uverejní v pripravovanej publikácii Dejiny
Spišského Štvrtka.

3.

Autor touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie
a rozširovanie diela spôsobom uvedeným v bode 2 v jednom vydaní. To znamená, že
autor nesmie udeliť na použitie diela uvedeného v tejto zmluve licenciu tretej osobe a je
povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

4.

Autor má právo na 2 autorské korektúry publikácie Dejiny Spišského Štvrtka pred
zadaním do tlače.
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Čl. III
Autorská a zostavovateľská odmena
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za vytvorenie uvedeného diela vo
výške 40 € za 1 normalizovanú stranu (t. j. 1600 znakov vrátane medzier) za kapitolu
Na prahu modernej spoločnosti 1711 – 1918 a vo výške 30 € za 1 normalizovanú
stranu (t. j. 1600 znakov vrátane medzier) za kapitolu Pamiatky obce. Za zostavenie
a zredigovanie celého diela dostane autor okrem toho 250 €.

2.

Objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu autorovi po odovzdaní zostavovateľom
zredigovaného celkového diela, o čom sa spíše preberací protokol. Splatnosť odmeny
bude 15 dní od podpisu preberacieho protokolu oboma stranami.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade vydania publikácie, pre ktorú sa táto zmluva
uzatvára a dielo autora podľa tejto zmluvy bude tvoriť jej súčasť, poskytne autorovi
zdarma 7 autorských výtlačkov vydanej publikácie.

4.

Odmena za dodanie obrazovej prílohy bude predmetom samostatnej zmluvy.
Čl. IV
Čas plnenia

1.

Autor sa zaväzuje dodať určenému objednávateľovi a zostavovateľovi text v dohodnutom
rozsahu, spolu s obrazovou prílohou do 30. júla 2017

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaradiť vydanie knihy do rozpočtu obce v roku 2017.
Čl. V
Ďalšie dojednania

1.

Objednávateľ alebo autor má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v §
39 ods. 4 Autorského zákona a §§ 642 Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia.

1.

Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského
zákona platného v čase uzavretia tejto zmluvy a ustanoveniami Občianskeho zákonníka
o zmluve o dielo.

2.

Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán a budú platné, len ak
budú vyhotovené vo forme písomného dodatku.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Spišský Štvrtok

4.

Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa,
jedna pre autora.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, že jej porozumeli v celom
rozsahu a že nebola uzavretá v tiesni a za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Spišskom Štvrtku, dňa 30. júna 2015

SIGNED
...........................................................................
Za objednávateľa: Ing. Ján Greš, starosta obce

SIGNED
........................................................
Za autora: Dr. Ivan Chalupecký
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