
Slovenská ústredná hvezdáreň, ul. Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo 

 

 

Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva 

 
 

Vydavateľ Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo zastúpená generálnym riaditeľom 

organizácie: 

 

Mgr. Marián  V i d o v e n e c 

 

a 

 

Meno (ďalej len autor) :   RNDr. Svetozár Štefeček                    narodený  :   

adresa:                                                             rod. číslo   :    

 

uzatvárajú dňa  15. 07. 2022   podľa § 91 a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v 

nadväznosti na § 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zmluva“) túto 

 

 z m l u v u  

 

1.  Autor sa zaväzuje vytvoriť pre vydavateľa dielo (názov, rozsah, počet exemplárov a pod.): 

 

„ Pracovný zošit pre astronomický krúžok“ 

 

Autorský text  v rozsahu:  2 AH a viac ako 100 obrázkov   

Návrh odmeny:  300,00 EUR 

 

2.   Autor dodá  reprodukcie schopné dielo podľa bodu 1)  do 29. 07. 2022 

3.  Autor vykoná autorskú korektúru do 15  dní  po dodaní diela na korektúru. Pri nesplnení 

tohto termínu stráca právo na autorskú korektúru. Za korektúru nepatrí odmena. 

     Ide o  I.  vydanie diela, ktoré sa vydavateľ zaväzuje vydať v roku 2022 

4.  Počet autorských výtlačkov :  5 ks. Výška nákladu diela sa stanovuje na : 1000 ks 



 2 

 

 

5. Autorská odmena bude vyplatená dohodou:      300,00 € 

 -6,00 € (2%LF) 

 -55,86 € (19% zrážková daň) 

  

 k výplate      238,14 € 

                

6. Táto zmluva platí odo dňa uzavretia na dobu 2 roky. 

7. Autorská odmena je splatná 60 dní po vyjdení diela. Vydavateľ u menších odmien môže  

    tieto likvidovať pri dodaní korektúry. 

8. Vydavateľ môže od odmeny odstúpiť, ak mu autor bez závažného dôvodu dielo riadne  

    neodovzdal  v dohodnutej lehote. 

9. Ak bude mať dielo chyby, na ich odstránení sa vydavateľ dohodne s autorom. Ak ich autor   

    neodstráni  sám, môže vydavateľ od zmluvy odstúpiť. Náklady na odstránenie chýb 

    (prepísanie rukopisu a pod.) môže vydavateľ zúčtovať na ťarchu autora. 

10.Vydavateľ je oprávnený rozhodnúť o formáte, druhu papiera, technike tlače a graficko- 

     výrobných  náležitostiach a má právo určiť autorov samotných častí diela.  

11.Odmena za literárne dielo sa autorovi zdaňuje  zrážkovou daňou podľa § 43ZDP.  

     Z autorských odmien  vydavateľ zráža a odvádza podľa § 5  zákona 13/1993 Zb. z. o  

     umeleckých fondoch 2%  ako príspevok do literárneho fondu. 

12.Vydavateľ môže použiť dielo pri jeho propagovaní bez nároku na honorár. 

13.Autor vyhlasuje, že všetky práva, ktoré touto zmluvou postupuje vydavateľovi, patria mu  

     bez obmedzenia a ručí za škodu, ktorá by vznikla z nepravdivosti tohto vyhlásenia. 

14.Pokiaľ práva a povinnosti nerieši táto zmluva, vzťahuje sa na ne autorský zákon. 

15.Miesto plnenia tejto zmluvy je sídlo vydavateľa. 

16.Dodatky a doplnky k tejto zmluve platia, len keď sa dohodnú písomne a podpíšu ich  

     obidve zmluvné strany. 

 

             

  ...........................................                                                  .......................................... 

                                autor                                                                                    vydavateľ 

 

 

Prácu prevzal: 


