
 
1 

 

ZMLUVA 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: Milanom Hubíkom, 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 ZMLUVY 

 

1. Autor sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť, resp. zhotoviť pre Objednávateľa dielo 

špecifikované v Článku II. tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo"). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vytvorené a odovzdané Dielo zaplatiť Autorovi 

dohodnutú odmenu podľa Článku III. bod 1 tejto Zmluvy. 

 

II. DIELO 

 

1. Dielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie tvorba spravodajských a publicistických 

materiálov a fotografií pre mestské noviny Námestovčan.  

2. Autor sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vytvorí Dielo riadne a v termíne určenom v tejto 

Zmluve. 

3. Autor sa zaväzuje, že vytvorené Dielo bude tematicky zodpovedať cieľom a úlohám 

Objednávateľa a bude ho dostatočne vystihovať. 

4. Autor sa zaväzuje, že odovzdá Objednávateľovi Dielo v elektronickej podobe e-mailom 

na: lajmonpress@gmail.com. Autor sa zaväzuje odovzdávať Dielo Objednávateľovi na 

základe jeho žiadosti, čo sa týka počtu, tematiky a žánra, a to vždy najneskôr v termíne 

uzávierky vydania, stanovenej zástupcom Objednávateľa (Redakciou a Redakčnou 

radou). 
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5. Objednávateľ má právo do 3 dní od momentu odovzdania Diela požiadať Autora o úpravu 

Diela. Autor je povinný upraviť Dielo, resp. jeho časti podľa pokynov Objednávateľa 

bezodkladne, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. 

6. Dielo sa považuje za riadne splnené jeho zhotovením a odovzdaním v čase a za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

7. Dielom sa rozumie písaný text, ktorého súčasťou je fotografický materiál. 

 

III. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Dohodnutá zmluvná odmena za Dielo pozostáva: 

a) z fixnej časti: 

- ¼ strany, t.j. 30 – 35 riadkov 15 EUR 
- ½ strany, t.j. 60 – 70 riadkov 30 EUR 
- 1/1 strany, t.j. 120 – 130 riadkov 60 EUR 

b) z pohyblivej časti: 

- príplatok do 30 % 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. 

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. 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

Zmeniť a doplniť ju možno na základe dohody zmluvných strán formou písomných 

dodatkov k tejto Zmluve. 

2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na obdobie jeden rok od účinnosti tejto zmluvy. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle prenajímateľa. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane jedno jej vyhotovenie. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, 

uzatvárajú ju slobodne, vážne, považujú ju za určitú a zrozumiteľnú a na dôkaz súhlasu s 

jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 
V Námestove dňa  30. 09. 2022                                                   V Námestove dňa   03. 10. 2022 

 

 

 

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

          Objednávateľ          Autor 

 


