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ZMLUVA  O  DIELO   

 

uzavretá v súlade s ustanoveniami Autorského zákona číslo 185/2015 Z. z. a § 631-643 Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  

 

I.  Zmluvné strany 

!

Objednávateľ:! Kysucká knižnica v Čadci !
Sídlo:! ! ! 17.!novembra!1258,!02201!Èadca!!
IÈO:! ! ! 36145068!!

DIÈ:! ! ! 2021435625!

�tatutárny!orgán:! PhDr.!Janka!Bírová,!riadite¾ka!
Bankové!spojenie:!! �tátna!pokladnica!!
Èíslo!úètu:!! ! IBAN:!SK!48!8180!0000!0070!0048!1360!

!

Osoby!oprávnené!jedna�!!v:!!
!-!zmluvných!veciach:! ! PhDr.!Janka!Bírová!
!-!v!realizaèných!veciach:!!!!!!!!!!!!!!!!!Mgr.!Janka!Mudríková!
Telefonický!kontakt:! ! +421!41!4334618!

E-mail.!adresa:! ! ! mudrikova@kniznica-cadca.sk!

(ïalej!v!texte!zmluvy!len!�objednávate¾�)!
!

Autor: ! ! ! Mgr. Eva Cíferská 

Bydlisko:! ! !

Dátum!narodenia:! ! ! ! !

�tátna!príslu�nos�:! Slovenská!republika!!
Bank.!spojenie:! ! !

IBAN:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ïalej!v!texte!zmluvy!len!�autor�)! ! ! ! !

 

II.  Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom!tejto!zmluvy!je!prezentáciou!spojená!s!výkladom!na!tému!„BIBIANA – Medzinárodný dom 
umenia pre detí – významný článok propagácie literatúry pre deti a mládež na Slovensku“ 

odpredná�aná! na! odbornom! vzdelávacom! seminári! pre! knihovníkov! verejných! a!�kolských! kni�níc,!
pedagogických! zamestnancov! materských! a!základných! �kôl! s!názvom! Optimálna! kni�nica! �! súèas�!
rozvojového!programu!mesta!a!obce!v!sociálnej,!kultúrnej!a!vzdelávacej!oblasti!3.!�!Kni�nice!a!ich!práca!
s!de�mi!od!3!do!10!rokov�!a!príspevok!s!názvom!„BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre detí – 

významný článok propagácie literatúry pre deti a mládež na Slovensku“ do!zborníka!príspevkov!z!
uvedeného!seminára!realizované!v!rámciprojektu! �Optimálna!kni�nica!�!súèas�!rozvojového!programu!
mesta!a!obce!v!sociálnej,!kultúrnej!a!vzdelávacej!oblasti!3.!

2. �pecifikácia!diela:!!
príprava! prezentácie! spojenej! výkladom! na! tému! „BIBIANA! �!Medzinárodný! dom! umenia! pre! detí! �!
významný!èlánok!propagácie!literatúry!pre!deti!a!mláde�!na!Slovensku�!a!realizácia!dòa!26.!09.!2019!v!
Kysuckej!kni�nici!v!Èadci!na!odbornom!vzdelávacom!seminári!�Optimálna!kni�nica!�!súèas�!rozvojového!
programu!mesta!a!obce!v!sociálnej,!kultúrnej!a!vzdelávacej!oblasti!3.!�!Kni�nice!a!ich!práca!s!de�mi!od!3!
do! 10! rokov�a!spracovanie! témy! do! príspevku,! ktorý! bude! zverejnený! v!zborníku! príspevkov! zo!
seminára! s!názvom! �Optimálna! kni�nica! �! súèas�! rozvojového! programu! mesta! a!obce! v!sociálnej,!
kultúrnej! a!vzdelávacej! oblasti! 3.! �! Kni�nice! a!ich! práca! s!de�mi! od! 3! do! 10! rokov�,! obe! aktivity! sú!
realizované! v!rámci! projektu! s!rovnomenným! názvom! ktorý! je! podporený! z!verejných! finanèných!
zdrojov! Fondu na podporu umenia -č. zmluvy: 19-513-01832a! spolufinancovaný Žilinským 
samosprávnym krajom. 

 

III.  Doba a podmienky plnenia 

!

1. Táto!zmluva!sa!uzatvára!na!dobu!urèitú!od!25.09.2019!do!01.10.2019.!
2. Autor! sa! zaväzuje! vytvori�! dielo! pod¾a! èl.! I.! tejto! zmluvy! osobne,! pod¾a! svojich! najlep�ích! schopností!

a!prezentáciou! spojená! s! výkladom! zrealizuje! 26.09.2019! a! príspevok! do! zborníka! odovzda�!
objednávate¾ovi!v!termíne!najneskôr!01.10.2019.!



2 

 

!

IV. Použitie diela 

 

1. Dielo!bude!prezentované!v!rámci!projektu:! �Optimálna!kni�nica!�!súèas�!rozvojového!programu!mesta!
a!obce! v!sociálnej,! kultúrnej! a!vzdelávacej! oblasti!3.! �!Kni�nice! a!ich! práca! s!de�mi! od! 3! do! 10! rokov�!
26.09.2019!na!seminári! s!rovnakým!názvom!v!èase!a!v!mieste!uvedenom!v!èl.! II.! tejto!zmluvy! a!v!rámci!
zborníka!príspevkov!zo!seminára!na!dobu!neurèitú.!

 

V. Cena diela a splatnosť 

 

1. Zmluvné!strany!sa!dohodli!na!cene!za!vyhotovené!dielo!�pecifikované!v!èl.!II.!tejto!zmluvy,!a!to!vo!vý�ke!
220,00 € (dvestodvadsať eur).!

2. Cena!pod¾a!bodu!1! tohto!èl.! tejto!zmluvy!zahàòa!v�etky!náklady!autora!na!vykonanie!diela!pod¾a! tejto!
zmluvy.! Autor! si! nebude! uplatòova�! právny! nárok! na! preplatenie! cestovných! náhrad,! ! poplatkov! za!
telefonické! slu�by! a! iné! slu�by! a! tovary,! ktoré!mu! vznikli! v! súvislosti! s! vykonaním! diela! ! pod¾a! tejto!
zmluvy.!!

3. Cena! diela! je! uvedená! brutto.! Z brutto ceny diela bude zrazená a odvedená daň zrážkou v sume 

41,80€ (19%) a autorovi uhradená odmena v  suma 178,20€.Autor! je!povinný!vysporiada�!si! sám!
v�etky!ostatné!odvodové!povinnosti!vyplývajúce!zo!v�eobecne!záväzných!právnych!predpisov.!

4. Splatnos�! odmeny! pod¾a! bodu! 1! a!3! èl.! V.! !tejto! zmluvy! je! do! 10.10.2019! a! uskutoèòuje! sa! prevodom!
z!úètu!objednávate¾a!na!èíslo!úètu!autora,!uvedeného!v!záhlaví!tejto!zmluvy.!

!

VI. Záväzky a oprávnenia zmluvných strán 

!

1. Autor!sa!zaväzuje:!
a) vytvori�!dielo!v!zhode!s!po�iadavkami!objednávate¾a;!!
b) bez! zbytoèného! odkladu! oznámi�! objednávate¾ovi! akúko¾vek! zmenu,! ktorá! by! mohla! ovplyvni�!

plnenie!z!tejto!zmluvy.!

2. Autor!má!právo:!
a) na!ochranu!svojich!osobnostných!i!majetkových!autorských!práv,!a!to!i!v!prípade,!�e!k!realizácii!diela!

nedôjde.!
3. Objednávate¾!sa!zaväzuje:!

a) zachova�!právo!na!oznaèenie!diela!autora!pri!�írení!diela!v!rozsahu!tejto!zmluvy,!!
b) zabezpeèi�!ochranu!osobnostných!a!majetkových!práv!autora,!
c) poskytova�!autorovi!pri!vytváraní!diela!súèinnos�,!
d) pou�i�!dielo!len!spôsobom!dohodnutým!v!tejto!zmluve.!!

!

VII. Ukončenie zmluvy 

!

1. Zmluvný!vz�ah!je!mo�né!skonèi�:!!
a) písomnou!dohodou!oboch!zmluvných!strán,!
b) riadnym!vykonaním!diela.!

!

VIII. Odstúpenie od zmluvy 

!

1. Ka�dá!zo!zmluvných!strán!mô�e!od!zmluvy!odstúpi�,!ak!druhá!zmluvná!strana!nedodr�í!svoje!záväzky!
vyplývajúce!z!tejto!zmluvy.!!

2. Odstúpením! od! zmluvy! zostáva! po�kodenej! strane! právo! domáha�! sa! náhrady! vzniknutej! �kody!
zachované.!

IX. Záverečné ustanovenia 

!

1. Právne!vz�ahy,!práva!a!povinnosti,!ktoré!nie!sú!upravené!touto!zmluvou!ako!i!nároky!zmluvných!strán!z!
tejto! zmluvy! vzniknuté,! sa! riadia! ustanoveniami! Obèianskeho! zákonníka! ! a! ! Autorského! zákona!
Slovenskej!republiky.!!

2. Meni�! a! dopåòa�! obsah! tejto! zmluvy! je!mo�né! len! vo! forme!písomných! dodatkov! podpísaných! oboma!
zmluvnými!stranami.!!

3. Zmluva! je! vyhotovená! v! troch! (3)! vyhoveniach,! prièom! objednávate¾! dostane! dve! (2)! vyhotovenia! a!!
autor!!jedno!(1)!vyhotovenie!zmluvy.!
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4. Zmluvné! strany! vyhlasujú,! �e! zmluvu! uzavreli! slobodne! a! vá�ne,! nie! za! nápadne! nevýhodných!
podmienok,!bez!akéhoko¾vek!donútenia,!nie!v! tiesni!a!po!uvá�ení.!Rovnako!tak!vyhlasujú,!�e! im!nie!sú!
známe! �iadne! skutoènosti,! ktoré! by! mohli! spôsobi�! neplatnos�,! resp.! neúèinnos�! tejto! zmluvy.! Obsah!
zmluvy!si!preèítali!a!na!znak!súhlasu!s!jej!obsahom!ju!vlastnoruène!podpisujú.!

5. V!zmysle!zákona!!è.18/2018!!Z.!z.!o!ochrane!osobných!údajov!v!znení!neskor�ích!predpisov!budú!osobné!
údaje!autora!spracované,!archivované!a!likvidované!v!súlade!s!platnými!právnymi!predpismi.!

!

V!Èadci,!dòa!24.09.!2019!
!

!

autor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! objednávate¾!
!

!

!

!

...........................................................!!!!!!!!!!! ! ! ! !...........................................................!

Mgr.!Eva!Cíferská! ! ! ! ! ! ! PhDr.!Janka!Bírová!
riadite¾ka!Kysuckej!kni�nice!v!Èadci!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


