
Zmluva o vytvorení diela 
uzatvorená v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení 

 

1. Zmluvné strany 
 

1.1. Obec Kluknava, 053 51 Kluknava 177,  IČO: 00329274, e-mail: obec@kluknava.sk 
zastúpená Ing. Štefanom Kováčom, starostom obce ďalej len ako „objednávateľ“ 

 
a 

 
1.2. Mgr. Milan Barlog, rodné číslo           bytom         

číslo účtu     ďalej len ako „autor“ 
 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1. Autor sa zaväzuje vypracovať a dodať zostavovateľovi texty spoločného slovesného 
diela s názvom „Dejiny Kluknavy“ Doc. Ivanovi Chalupeckému    ďalej 
len ako „zostavovateľ“, v štruktúre: Geografické a prírodné prostredie (25 strán). 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za dielo dohodnutú odmenu. 

2.3. Účelom spoločného slovesného diela s názvom „Dejiny Kluknavy“ je jeho vydanie 
v knižnej forme a zverejnenie na internetovej stránke Obce Kluknava. 
 

3. Ďalšie ustanovenia 
 
3.1. Autor sa zaväzuje dodať dielo v podobe textového súboru s priloženými fotografiami 

elektronickou poštou na mailovú adresu zostavovateľa uvedenú v bode 2.1. tejto 
zmluvy. 

3.2. Autor sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať dielo v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy 
zostavovateľovi do 15.8.2014. 

3.3. O odovzdaní diela spíšu zostavovateľ a autor protokol. 

3.4. Pokiaľ bude dielo vytvorené v skoršom termíne, je autor oprávnený odovzdať dielo 
skôr a zostavovateľ je povinný dielo prevziať. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi súčinnosť na vytvorenie diela. 

3.6. Autor sa zaväzuje informovať objednávateľa o nevhodnosti jeho pokynov. 

3.7. Po dodaní diela objednávateľ požiada odborných recenzentov o posúdenie diela. 

3.8. Autor sa zaväzuje, že vo svojom texte bude recenzné posudky rešpektovať a v lehote 
do 30 dní vykoná požadované úpravy diela podľa posudku odborných recenzentov. 
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4. Odmena a jej splatnosť 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie diela vo výške 266,- €, slovom 

dvestošesťdesiatšesť eur za jeden autorský hárok obsahujúci 36 000 znakov 
s medzerami. 

4.2. Objednávateľ poskytne autorovi bezodplatne 5 autorských výtlačkov spoločného 
slovesného diela Dejiny Kluknavy. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi odmenu na účet uvedený v článku 1. Tejto 
zmluvy do 15 dní po odovzdaní diela zostavovateľovi. 

5. Odstúpenie od zmluvy 
 
5.1. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy objednávateľom, je autor 

oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

5.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak autor dielo bez vážnych dôvodov riadne 
neodovzdá ani v dodatočne mu poskytnutej lehote; ak dielo má nedostatky, ktoré 
bránia tomu, aby bolo použité na zmluvou určený účel; ak dielo má odstrániteľné 
chyby, ale autor tieto neodstráni ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote. 

6. Záverečné ustanovenia 
 

6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

6.2. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomnou formou v jednomesačnej 
výpovednej lehote bez uvedenia dôvodu. 

6.3. Na neupravené podmienky touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 

6.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

V Kluknave, dňa 15.7.2014 

 

 

 

   

Objednávateľ  Autor 

 


