
Autorská zmluva 
(§ 34 a 35 Autorského zákona) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Dom Matice slovenskej v Nitre 
Dolnočermánska 737 
949 01 Nitra 
IČO: 34074287 
Zastúpená: Mgr. Veronikou Bilicovou 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Autor: 

Katarína Krajčoviechová 
Chalupkova 6 
949 01 Nitra 
Dátum narodenia:  
(ďalej len „autor) 

 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa autor zaväzuje pripraviť a realizovať literárno-hudobné pásmo Knižkovanie     
v lehote uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi honorár uvedený v čl. III tejto zmluvy po zrealizovaní 
literárno-hudobné pásma 

 

Čl. III 
Autorská odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške 95 €, slovom: 
deväťdesiatpäť eur, prevodom na bankový účet.  

 

Čl. IV 
Čas plnenia 

1. Autor je povinný realizovať literárno-hudobné pásmo Knižkovanie dňa 16.3. 2017 v dvoch 
samostatných pásmach v čase od 10.00hod. do 12.15hod.  



Čl. V 
Ďalšie dojednania 

1. Autor je povinný svoj honorár zdaniť v zmysle platnej legislatívy SR. 

2. Autor sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny objednávateľa/organízátora podujatia alebo 
povereného zástupcu.  

3. Pokiaľ autor nesplní svoju úlohu alebo nedodrží pokyny objednávateľa/organizátora, môže mu byť 
honorár krátený. 

 

Čl. VI 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona platného 
v čase uzavretia zmluvy. 

2. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonajú písomnými 
dodatkami, ktoré budú priebežne číslované.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je vypracovaná vo dvoch 
exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeho kópiu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a 
zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona 
č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi 
predpismi SR a to jedným rozhodcom. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto nebola uzavretá v tiesni a za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok. 

V Nitre, dňa 16.3.2017 

 

 

Mgr. Veronika Bilicová       
Dom Matice slovenskej v Nitre 
riaditeľka /objednávateľ/       

 

 

Katarína Krajčoviechová 
autor 
 


