Zmluva o vytvorení diela
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom
Zmluvné strany
Autor: Jan Oslík
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Číslo OP:
Bankové spojenie IBAN:
Predmet a rozsah umeleckého výkonu: odborná prednáška
(ďalej len autor)
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpená:

Matica slovenská
Ul. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
00179027
2020603123
ČSOB, a.s., IBAN: SK95 7500 0000 0040 0837 2501
Mgr. Maroš Smolec, správca Matice slovenskej
(ďalej len „objednávateľ“)
I. PREDMET ZMLUVY

1.1.
1.2.

Touto zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje pre objednávateľa odbornú prednášku na konferencií
pri príležitosti odhaľovania busty S. Zochovi v Bratislave na Župnom námestí a to 29.10.2018.
Objednávateľ poskytne autorovi všetky podmienky potrebné k príprave a realizácii diela.

II. PLATOBNÉ PODMIENKY
2.1.
2.2.

Autorovi prináleží odmena za realizáciu diela vo výške 100,00 €, slovom dvesto eur.
Zmluvné strany sa dohodli, že autorská odmena je splatná najneskôr do 29.11.2018.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami autorského zákona.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, jedno vyhotovenie pre autora a jedno pre objednávateľa.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Miestom plnenia zmluvy je Bratislava, Staré mesto.
V súlade s autorským zákonom a zákonom o dani z príjmov bude z odmeny autora realizovaná platba
príslušnému fondu vo výške 2%.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok pre autora alebo objednávateľa a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená.
Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu
porozumeli, v celom rozsahu so zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť
a podpísali ju na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Bratislave 24. 10. 2018

.............................................................
Jan Oslík
autor

.............................................................
Mgr. Maroš Smolec
objednávateľ

