
                 

 

Zmluva o vytvorení diela  

“Projekt Udalosti z Kerestúra, MP4856/2020 -423“ 

 
         

 

Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ :   Doc.PhDr.Martin Javor, PhD. 
      Zajačia č. 5, 040 01 Košice 

Dátum narodenia: 17.2.1977 
Číslo účtu:   SK32 0900 0000 0051 1151 8702  

 

a  

      Objednávateľ:   Obec Zemplínska Teplica 

      Sídlo:    Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 

      Štatutárny zástupca:  Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 

      Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

      Číslo účtu:    4322035001/5600 

      IBAN:    SK11 5600 0000 0043 2203 5001 

IČO:    00332194 

DIČ:    2020741294 

Tel./fax:    056 6796222 

E-mail:    ocuzteplica@slovanet.sk   

      Obec nie je platca DPH 

       

 

 

1. Predmet zmluvy 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa realizovať: odborný komentár ku 

siedmim poviedkam, v prípade potreby odborná konzultácia s autormi poviedok podľa 

potreby v  rozsahu dohodnutej ceny . 

 

2. Spôsob a čas realizácie 

1. Realizácia bude prebiehať v súčinnsti s objednávateľom a podľa potrieb, ktoré budú 

vzájomne odsúhlasené, v termíne : od 20.10. 2020 – 30.12.2020. 

 

3. Záruky 

1.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť predmet tejto zmluvy podľa bodu č. I. s maximálnou 

výhodnosťou kvalitou pre potreby objednávateľa 

2.  Zhotoviteľ ručí za technickú a odbornú kvalitu služieb.  

 

4. Uzatváracia dĺžka 

1.  Obe zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať žiadne informácie tretím 

osobám, ktoré získali v súvislosti s autorskými právami, prípadne ktoré by mohli poškodiť 

vzájomné vzťahy oboch strán, alebo jednu zo strán.    

 

 

 



 

 

5. Právo odstúpiť od zmluvy   

1.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

a) keď objednávateľ neposkytne  patričnú súčinnosť na plnenie predmetu tejto zmluvy 

b)  keď objednávateľ nedodrží svoje finančné a platobné záväzky vyplývajúce z tejto 

zmluvy 

2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy: 

a)  keď pominú dôvody, ktoré viedli objednávateľa  k uzatvoreniu tejto zmluvy 

b)  keď zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalších vzájomných 

dohovorov. 

3.  V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi z dôvodov na strane druhej zmluvnej 

strany, je povinná nahradiť jej dovtedy vynaložené náklady.  

 

6. Cena 
1. Objednávateľ poskytne na realizáciu dohodnutého programu zhotoviteľovi: 

 odmenu vo výške 490,00 EUR  

 V dohodnutej odmene sú zohľadnené náklady zhotoviteľa, súvisiace s plnením predmetných 

úloh. 

 Odmena je splatná po odovzdaní rukopisu objednávateľovi úhradou na bankový účet 

zhotoviteľa. 

 

7. Všeobecné ustanovenia 
1.  Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce dojednania, alebo 

korešpondencia. 

2.  Akékoľvek zmeny, alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené 

podpisom oboch strán.  

3.  Vo všetkých prípadoch odstúpenia od zmluvy sú strany povinné vrátiť si vzájomné 

plnenia.  

4.  Integrálnou súčasťou tejto zmluvy môžu byť prílohy, ktoré budú označené a podpísané 

obidvoma stranami.  

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že sa s touto zmluvou podrobne oboznámili a podpisujú ju pri 

plnom vedomí.  

6.  Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom výtlačku pre každú stranu. 

 

 

Košice, dňa 20. 10. 2020                                                     Košice, dňa 20.10.2020 

 

 

 

   

  Objednávateľ                            Zhotoviteľ 

 

          


