Zmluva o dielo

Z/2019/105/I/FiF/OE

uzatvorená v súlade s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. NR SR Autorský zákon
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, 814 99 Bratislava
Prof. PhD. Jaroslavom Šušolom, PhD., dekanom fakulty
Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
00397865
2020845332
SK91 8180 0000 0070 0024 1287
SPSRSKBA
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Autor:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Bc. Zuzana Bujačková
Uhrova 1/D, 831 01 Bratislava

(ďalej len „autor“)
II. Predmet a účel zmluvy
1. Zmluvné strany sa v súlade s Autorským zákonom dohodli na úprave vzťahov, ktoré vzniknú
v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela.
2. Touto zmluvou sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa za odmenu v zmluve dohodnuté
dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.
3. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom čase vytvoriť
pracovnú dokumentáciu k výstave plánovanej v rámci projektu Prelomový rok 1968 (inventár
a komentáre k dokumentom a exponátom v slovenčine a angličtine) v rozsahu cca 60 NS.
4. Objednávateľ je oprávnený vytvorené dielo používať na vyučovacie účely, pri výskume a pri
implementácii projektu, a to aj bez uvedenia autorstva a ďalšieho súhlasu autora a po
neobmedzený čas.
5. Termín, resp. doba vykonania diela: do 28.2.2019
6. Dohodnutý spôsob plnenia: autor sa zväzuje vytvoriť, príp. prezentovať dielo osobne.
7. Vykonanie diela organizačne a technicky zabezpečí objednávateľ.

III. Odmena
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vykonanie diela podľa čl. II tejto zmluvy
dohodnutú odmenu vo výške 1200,- EUR (slovom: jedentisícdvesto eur) na číslo účtu uvedené
v čl. I. tejto zmluvy.
2. Nárok na odmenu vzniká autorovi splnením všetkých zmluvných podmienok uvedených v čl. II
tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zväzuje vyplatiť autorovi odmenu riadne a včas.
4. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov dohodli, že FiF UK nevykoná pri vyplatení odmeny
podľa tejto zmluvy zrážku dane. Autor si daň z odmeny podľa tejto zmluvy vysporiada sám.
IV. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pre práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené platia príslušné
ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka v platných zneniach.
2. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre autora.
3. Autor berie na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju
podpisujú.

V Bratislave dňa

.................................................................
objednávateľ

V Bratislave dňa

........................................................
autor

