
Zmluva o vytvorení a používaní diela 

uzavretá podľa § 39 a § 47 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) 

 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:          Obec Kysak 
Zastúpená: Ing. Ľubomírom Krajňákom – starostom obce 
Sídlo: 044 81 Kysak 
IČO: 00324400  
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice 
Č. ú.: 0406426001 / 5600  

 
Autor:                        Mgr. Anton Medvec 

Dátum narodenia: 17.01.1987 
Adresa: Košická 40, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Č. ú.: 0447323500/0900  

 
 
 
 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie knižná publikácia Ružín a okolie - História 

jednej takmer zabudnutej obce, ktorej autorom je Anton Medvec. 
2. Licenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie oprávnenie dielo používať v rozsahu  

a za podmienok ďalej upravených v tejto zmluve. 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť dielo definované v čl. I. ods.1 

do 30. apríla 2012 a najneskôr v tento deň ho odovzdať objednávateľovi, aby tento 
mohol zabezpečiť tlač publikácie. 

2. Odovzdaním diela objednávateľovi vlastnícke právo k originálu diela neprechádza  
na objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa vydania knižnej 
publikácie originály diela vrátiť autorovi. 

3. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela, ktoré je definované v čl. I. tejto 
zmluvy, a to za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie diela a za udelenie 
licencie na používanie diela. 

 

 
 
 



Článok III. 
Licencia 

 

1. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnožením diela knižnej 
publikácie Ružín a okolie - História jednej takmer zabudnutej obce a jej verejné 
rozšírenie (v tvrdej väzbe), a  to v tomto rozsahu: 
Kvantitatívny rozsah: 500 kusov knižných publikácií 
Publikácia bude slúžiť ako propagácia zaniknutej obce Ružín. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo používať spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu. 

 

Článok IV. 
Autorská odmena 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie diela podľa čl. II. a udelenie 

licencie podľa článku III tejto zmluvy vo výške 480 € , slovom štiristoosemdesiat € , a to 
najneskôr do 14 dní odo dňa vydania knižnej publikácie. Odmena bude uhradená  
na základe tejto zmluvy na účet autora.  

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží autor a dve 

vyhotovenia objednávateľ. Na akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa vyžaduje 
písomná forma. 

2. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
zverejnenia na web sídle obce Kysak. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli a na znak svojho 
súhlasu ju podpísali. 

 

 

V Kysaku, dňa 17.4.2012  

 

 

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

  Mgr. Anton Medvec – autor                                             Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce  

 


