
AUTORSKÁ ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA 

A NA JEHO POUŽITIE 
 

uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v spojení  

s § 631-643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany 

 
Obec Jasenov 

Sídlo: Obecný úrad v Jasenove, Jasenov č. 47, 073 01 Sobrance 

Zastúpená: Ing. Michalom Šabakom, starostom obce 

IČO: 003 252 44 

DIČ: 20 20 740 788 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Titul, meno, priezvisko: dr. Martin Molnár 

Narodený: 5. júla 1972 v Michalovciach 

Adresa: Ružová1, sídl. SNP, 071 01 Michalovce 

Číslo OP: HV 604 101 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK36 0900 0000 0004 8116 7564 

(ďalej len „autor“) 

 

 

uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu ako prejav slobodnej vôle: 

 

 
Článok I 

P r e d m e t   z m l u v y 

 

1. Touto zmluvou sa autor zaväzuje vytvoriť, ako výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti, na podnet a pod 

vedením objednávateľom povereného zostavovateľa, autorskú časť slovesného diela s (pracovným) názvom 

monografia obce Jasenov. V súlade s osnovou schválenou objednávateľom, na základe vlastného heuristického 

výskumu a kritického zhodnotenia doteraz publikovaných materiálov ako autor napíše časť: História obce do 

roku 1944 v celkovom rozsahu 2 autorské hárky (30 normostrán, jedna strana = 30 x 60 znakov = 1800 znakov) 

a zároveň autor v pozícii zostavovateľa zostaví slovesné dielo. Svoju časť diela odovzdá autor objednávateľovi 

spôsobom a v lehotách podľa článku IV tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vydať toto dielo na svoje náklady najneskôr v roku 2019, ak všetci autori, prípadne spoluautori spoločného 

diela včas splnia svoje záväzky vyplývajúce z autorských zmlúv uzavretých v súvislosti s vydaním tohto 

diela;   

b) urobiť opatrenia na rozmnoženie tohto diela tlačou a jeho šírenie; 

c) vydať dielo v náklade minimálne 500, maximálne 3000 výtlačkov, pričom definitívnu výšku nákladu určí 

objednávateľ v deň imprimatúry publikácie; 

d) vyplatiť autorovi honorár podľa článku III tejto zmluvy. 

 

Článok II 

L i c e n c i a 

 

1. Autor s odovzdaním svojej časti diela zároveň bezplatne dáva objednávateľovi súhlas – nevýhradnú licenciu         

na zahrnutie svojej časti do spoločného diela, ako súčasť spoločného diela jeho rozmnoženie kníhtlačou                      

a po vydaní spoločného diela jeho rozširovanie predajom, darovaním, či odstúpením pracovných výtlačkov až 

do času, kým sa objednávateľovi neminie celý náklad tohto vydania publikácie. 
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Článok III 

O d m e n a 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za autorom riadne, v dohodnutom termíne (podľa článku IV tejto zmluvy) 

odovzdanú autorskú časť spoločného diela a zostavenie diela (podľa článku I tejto zmluvy) vyplatí autorovi 

honorár vo výške 1350 € (slovom tisíc tristopäťdesiat eur). 

2. Výška dohodnutého honoráru v sebe zahŕňa aj výdavky autora (cestovné, nocľažné a pod.) spojené                                  

s výskumom a dodanie minimálne 5 a maximálne 10 archívnych záberov zaradených do publikácie. 

3. Záloha autorskej odmeny je splatná vo výške 500 eur (slovom päťsto eur) najneskôr do 30 dní od podpísania 

autorskej zmluvy. Zvyšok odmeny je splatný najneskôr do 30 dní od prijatia (schválenia) kompletného, 

upraveného rukopisu autora. Pri nedodržaní týchto termínov sa zvýši dohodnutý autorský honorár o 2 % za 

každých 30 dní omeškania splatnosti zo strany objednávateľa. 

4. Zákonný príspevok Literárnemu fondu SR a zrážkovú daň Finančnej správe SR z príjmu autora odvedie 

objednávateľ v zmysle platných predpisov. 

5. Ak dielo nevyjde z príčin, ktoré nezavinil autor prijatej časti diela, prislúcha autorovi 100 % honoráru. 

6. Z vydania diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, prislúchajú autorovi 4 bezplatné autorské výtlačky, ktoré mu 

odovzdá objednávateľ. 

 

   

Článok IV 

Č a s  a  s p ô s o b  p l n e n i a 

 

1. Kompletný, riadne upravený rukopis, ktorého súčasťou sú: zoznam použitých prameňov a literatúry, návrhy na 

zaradenie archívnych záberov s popiskami a stručné resumé vyhotoví autor na elektronickom nosiči aj 

v písomnej forme (na papieri). V dvoch vyhotoveniach (jeden na elektronickom nosiči a jeden v písomnej 

forme) odovzdá autor rukopis objednávateľovi najneskôr do 15.05.2019. Pri nedodržaní tohto termínu sa zníži 

dohodnutý autorský honorár o 2 % za každých 30 dní omeškania odovzdania autorského rukopisu. 

2. V objednávateľom určenom čase vykoná úpravy svojho rukopisu podľa pokynov povereného zostavovateľa, 

prípadne lektorských posudkov v záujme zosúladenia všetkých častí diela. 

3. Po konečnej úprave svojho textu autor odovzdá objednávateľovi elektronickú formu svojho textu (na CD, DVD 

alebo USB-kľúči) a v jednom rovnopise (papierovej forme). Rukopisy ostávajú v archíve objednávateľa. 

 

  

Článok V 

Ď a l š i e  d o j e d n a n i a 

 

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného autorského zákona. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú vzájomné záväzné po obojstrannej dohode, pričom sú záujmy autorov, 

prípadne spoluautorov v rámci tvorivého kolektívu chránené aj vtedy, ak zmeny sú dohodnuté iba medzi 

objednávateľom a zostavovateľom. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostávajú autor a objednávateľ. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

V Jasenove, dňa ................................. 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:         Autor: 


