
 ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA 

č.  …../2020 

  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

O B E C  Zemplínska Teplica  

Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, Slovenská Republika  

Kontaktná adresa:  Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica, Slov. Republika  

Zastúpený: Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

Telefón:  +421 (56) 6796222,    

Fax:  +421(56) 6688620, 

E-mail:  ocuzteplica@slovanet.sk  

IČO:  00 332 194 

DIČ: 2020741294 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Michalovce 

Číslo účtu:  4322035001/5600, IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001 

/ďalej len organizácia/ 

a 

 

Meno a priezvisko autora: Terézia Kubániová DiS.art 

Narodená :29.02.1952 v Zemplínskej Teplici                                                                               

Rodné číslo: 525229289 

Občiansky preukaz číslo: EK 587909 

Bytom: Tyršovo nábrežie 9, 040 01 Košice 

č. účtu:  SK37 0900 0000 0001 0577 6964 Slovenská sporiteľňa,  

uzavreli podľa ustanovení § 27 /a nadväzujúcich/ zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých  

a umeleckých dielach /autorský zákon/ túto 

 

 ZMLUVU O VYTVORENÍ DIELA: 

  

Autor sa zaväzuje vytvoriť vedecké odborné dielo: Reedíciu diela, ako aj jeho doplnenie 

Krátky slovník nárečia slovenského Zemplínskoteplického,  

alebo Jak še dakedi u Keresture hutorilo 

s ponechaním si všetkých autorských práv v rozsahu: doplnenie 12 AH/autorský hárok/ á 200,00 

Eur, celkom 2400,00 slovom: Dvetisícštyristo Eur. 

Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v lehote do 30. 6. 2020 a odovzdať ho v dohodnutom 

rozsahu na diskete, v textvom editori Windows zostavovateľovi publikácie Zemplínska Teplica. 

/ďalej len zostavovateľ/ 

Vytvorené dielo bude honorované sumou 200,00 Eur za každý autorský hárok,  

/1 AH – 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov/, podľa dohodnutého rozsahu. 

Autorský honorár bude autorovi vyplatený objednávateľom na návrh zostavovateľa  

v plnej výške do 14 dní odo dňa odovzdania rukopisu zostavovateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi dohodnutý honorár v plnej výške, ak pripravovaná 

odborná publikácia nevyjde z jeho viny. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať autorovi po vydaní publikácie bezplatne 5 kusov autorských 

výtlačkov. 

Objednávateľ sa zaväzuje financovať autorovi všetky finančné náklady spojené s realizáciou 

výskumu /cestovné, xerox a pod./ ktoré budú zúčtované v zmysle platných predpisov. Finančné 

náklady autora vynaložené na realizáciu výskumu nie sú súčasťou autorských honorárov. 

Objednávateľ sa zaväzuje zobrať na seba všetky finančné vyrovnania vyplývajúce z vydania  



a šírenia diela. 

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

 a/ ak má dielo chyby, ktoré bránia tomu, aby bolo použité na účel zmluvou určený. 

 b/ ak má dielo odstrániteľné chyby, ale autor tieto neodstránil ani v dodatočne poskytnutej  

                primeranej lehote, 

 c/ ak autor odovzdal dielo oneskorene a zo zmluvy alebo z povahy diela vyplýva, že 

     objednávateľ nemôže mať na oneskorenom plnení záujem, 

 d/ ak autor bez závažných dôvodov dielo riadne neodovzdal ani v dodatočne mu  poskytnutej 

lehote. 

Autor má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov, či finančných nárokov zo strany 

objednávateľa, ak objednávateľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy. 

Obe zúčastnené strany – autor i objednávateľ môžu odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek nárokov 

na finančné vyrovnanie, či iných záväzkov z dôvodov viz.mjor. 

 

Záverečné dojednania: 

Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu a končí dňom odovzdania posledných autorských 

korektúr. 

Zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží autor, druhý a tretí 

objednávateľ publikácie. 

Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú bez nátlaku a slobodne. 

 

 

 

 

V Zemplínskej Teplici 13.01.2020 

 

 

Autor:                                                                               Objednávateľ: 

Terézia Kubániová DiS.art                                              Obec Zemplínska Teplica 

                                                                                         Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


