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Dodatok č. 1  

K ZMLUVE O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 618/2003 Z.z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva") 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Mesto Námestovo        

        Zastúpené: Ing. Jánom Kaderom, primátorom mesta    

  So sídlom: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo    

  IČO: 00 314 676        

  DIČ: 2020571707        

  Bank. spojenie: VÚB, a. s.       

     IBAN: SK45 0200 0000 0000 1682 2332     

  

( ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Autor: Dorota Mikulášová 

 Adresa: Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo 

 Bank. spojenie: Tatra banka, a. s. 

            IBAN:  

 

 (ďalej len „Autor“) 
 

I. PREDMET DODATKU 

 

Zmluvne strany sa dohodli že týmto dodatkom sa mení čl. III zmluvy nasledovne: 

 

1. Dohodnutá zmluvná odmena za Dielo pozostáva: 

a) z fixnej časti: 

- 0, 50 EUR za riadok.  
b) z pohyblivej časti: 

- príplatok do 100 % k fixnej časti podľa rozsahu článku v závislosti na 

náročnosti spracovania príspevku, spoločenskej či časovej aktuálnosti, 

atraktivity príspevku, novinárskeho žánra, 
- odmena diela môže byť ponížená do 30 % z fixnej časti podľa rozsahu 

článku v prípade, ak obsah odovzdaného diela podľa zmluvy Autor už 

v minulosti publikoval, 
- odmena sa poníži o ½ fixnej časti podľa rozsahu článku v prípade, ak 

podstatnú časť obsahu textu článku vypracuje Autorovi zamestnanec 

Mestského úradu Námestovo. 
 (ďalej len „Odmena“). 

2. Odmena zahŕňa všetky súvisiace náklady s vytvorením Diela. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena podľa bodu 1. tohto článku bude Autorovi 

vyplatená na základe výkazu práce - zoznamu odovzdaných článkov s uvedenou 

špecifikáciou, zhotoveného Autorom, zaslaného Objednávateľovi (v zastúpení 

Redakciou), následne odsúhlaseného Objednávateľom. Odmena bude poukázaná na účet 

Autora, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom vo výplatnom 

termíne Objednávateľa. 

4. Nárok na odmenu za vytvorenie diela vzniká Autorovi po doručení výkazu práce Autora. 

 

 

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2. V ostatných častiach zostáva naďalej v platnosti pôvodná Zmluva. 

3. Dodatok je platný dňom podpísania a účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle objednávateľa. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane jedno jej vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jej podpisom riadne prečítali, 

uzatvárajú ho slobodne, vážne, považujú ho za určitý a zrozumiteľný a na dôkaz súhlasu 

s jeho obsahom pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

    V Námestove dňa   01. 12. 2022                                  V Námestove dňa 02. 12. 2022 

 

 

 

  ...................................                         ...................................... 

         Objednávateľ                        Autor 

 


