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ZMLUVA O  DIELO 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ 
Kysucká knižnica v Čadci  
 Sídlo:   17.novembra 1258, 022 01 Čadca 
 IČO:   36145068 
 DIČ:    2021435625 
 Štatutárny orgán: PhDr.Janka Bírová, riaditeľka 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:  IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352 
  
Osoby oprávnené jednať v:  
 - zmluvných veciach: PhDr. Janka Bírová, riaditeľ 
 - v realizačných veciach: Mgr. Janka Mudríková, manažér projektu  
 Telefonický kontakt:             041/43 34 615, 0915572250  
 E-mail. adresa:             mudrikova@kniznica-cadca.sk   
 (ďalej v texte zmluvy len „objednávatel“) 
 

  a 
 

Zhotoviteľ (autor): 
Meno:                                      Dana Kopečná 
Adresa:                                     
Dátum narodenia:                     
Kontakt:                                    
 (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo: Scenáre na podujatia 

Kysuckého festivalu duchovnej tvorby - Jurinova jeseň 2015, ktoré sa konajú v rámci 
projektu: Jurinova jeseň 2015 – Kysucký festival duchovnej tvorby, podporeného z DS 
MK SR (žiadosť evid. č. MK-1304/2015/4.4.1) a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym 
krajom - Zmluva č. ŽSK-KK ČA /2015/4.4.1. 

 
2. Dohodnutý rozsah diela: vypracovanie scenárov na podujatia:  

- Vernisáž výstavy fotografií Teodora Križku „Chvála pôvodnosti“, 
- uvedenie Kalendára 2016 „Príroda - dokonalé božie dielo“,  
- Literárny galavečer s Literárnymi dialógmi. 
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3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo 
od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa článku 
III. tejto zmluvy. 

II. 
Miesto a termín plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo v termíne do 28.10. 2015 osobne 

na adrese objednávateľa. 
 

III. 
Platobné podmienky a cena  

 
1. Cena za riadne zhotovenie diela bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán vo 

výške:  120 € (slovom: stodvadsaťeur ) s DPH. 
2. Cena za dielo bude uhradená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený bankový účet 

zhotoviteľa, po dodaní diela podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve, najneskôr 
v termíne do 15. 11. 2015. 

3. Dielo sa považuje za splnené, ak bolo dodané objednávateľovi riadne v dohodnutom 
termíne a na dohodnutom mieste. 

4. Všetky náklady, v súvislosti s plnením tejto zmluvy súvisiace s materiálnym 
a organizačným zabezpečením vlastnej činnosti zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy, 
vrátane nákladov na cestovné znáša zhotoviteľ.  

5.  Zhotoviteľ je povinný splniť si daňové a odvodové povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
 

IV. 
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Na strane zhotoviteľa: 

− povinnosť zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, 

− dielo zhotoviť vlastnou tvorivou činnosťou – objednávateľ mu neurčuje postup jeho 
práce, alebo na jej vykonávanie mu nedáva žiadne pokyny, príkazy a pod., 

− podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 
s obsahom navrhovaného nástenného kalendára, ku ktorému má zhotoviť dielo a že 
disponuje znalosťami, ktoré sú k vyhotoveniu diela nevyhnutné, 

− v prípade, že poskytovateľ nedodá dielo riadne alebo včas, objednávateľ je oprávnený 
od neho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý deň omeškania 
a náhradu škody, ktorá nesplnením jeho záväzku objednávateľovi vznikla,  

− v prípade, že poskytovateľ nedodá dielo riadne alebo včas, objednávateľ je oprávnený 
od neho požadovať náhradu škody, ktorá nesplnením jeho záväzku objednávateľovi 
vznikla. 
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2. Na strane objednávateľa: 

− poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre zhotovenie diela; za súčinnosť podľa 
tejto zmluvy sa považuje najmä podať ďalšie vysvetlenia, ktoré sú nevyhnutné na 
spracovanie diela, 

− v prípade, že objednávateľ nezaplatí za dodané dielo riadne alebo včas, zhotoviteľ je 
oprávnený od neho požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške podľa 
nariadenia vlády SR č. 87/1995 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 
V. 

Súhlas na použitie diela  
 

1. Zhotoviteľ ako autor  diela udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas (licenciu) na 
použitie poskytnutého diela najmä týmto spôsobom: využitie scenárov uvedených 
v článku I. ods. 2. na prípravu a realizáciu podujatí účinkujúcimi na podujatiach.  

2. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu/sublicenciu bezodplatne na dobu neurčitú, bez 
ďalšieho vecného, množstevného alebo teritoriálneho obmedzenia.  

 

VI. 
Skončenie zmluvy 

 
1. Túto zmluvu je možné ukončiť pred jej splnením len na základe písomnej dohody 

zmluvných strán. 
2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je zo všetkých okolnosti zrejmé, že 

zhotoviteľ nedodá dielo riadne a včas. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť od 
doručenia písomného odstúpenia objednávateľovi, pričom za doručenie sa považuje 
poštou alebo elektronickou formou na adresu objednávateľa.  

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich 
s výnimkou udelenia licencie, ktoré sa dojednáva na dobu neurčtú. 

2. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po 
vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, a to formou očíslovaných dodatkov, 
ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 
dostane dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva bude v zmysle  zákona č. 
211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  zverejnená na 
webovom sídle objednávateľa v celom rozsahu bez uvedenia osobných údajov 
poskytovateľa a to bydliska, dátumu narodenia, kontaktu, čísla účtu a podpisu 
poskytovateľa. 
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5. Zhotoviteľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje 
objednávateľovi súhlas na spracovanie  osobných údajov – mena a priezviska autora. 
Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že spracované údaje budú archivované 
a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. Súhlas zhotoviteľa udelený podľa 
tohto bodu sa vydáva na celú dobu platnosti a trvania tohto zmluvného vzťahu a po jeho 
skončení po dobu jej archivovania. 

6. Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 
ju podpisujú. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán a 
účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa 
s tým, že u zhotoviteľa bude z osobných údajov zverejnené len jeho meno a priezvisko. 

 
V Čadci dňa 26. 10. 2015 
 
 
 
 
 .....................................................             ..................................................... 
                   PhDr. Janka Bírová                               Dana Kopečná        
          riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci                     zhotoviteľ(autor )       
 
 
  
 


