ZMLUVA O DIELO č. 4 /2019
uzatvorená podľa ust. § 631 č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona

Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Zriaďovateľ:
IČO:
Zriaďovacia listina:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zamestnanec oprávnený
konať vo veci zmluvy:
2. Autor:
Adresa:
Číslo OP: .
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Banícke múzeum v Rožňave
Mgr. Pavol Lackanič
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
312 97 765
202 1432963
Rozpočtová organizácia
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66
Košice,
35554016
2027/2009-RU 18/8114 zo dňa 20.3.2009, Dodatok č. 1 zo dňa
26.11.2012, Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016
Štátna pokladnica
SK 44 8180 0000 0070 0046 0965
Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
058/734 37 10, riaditel@banmuz.sk
PhDr. Juraj Králik

Článok II.
Predmet zmluvy
1.
2.
3.
4.
5.

Predmetom zmluvy o dielo je: Prednáška pre žiakov ZŠ „Československé spartakiády“.
Autor sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť dielo, ktoré je
výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora.
Autor poskytne uvedené dielo v požadovanom rozsahu a termíne a so všetkými potrebnými
súčasťami diela.
Vytvorenie a vykonanie diela sa realizuje pre účely podujatia MÚZEJNÝ RETRO DEŇ, ktoré
organizuje Objednávateľ 17.5.2019 v rámci Noci múzeí a galérií 2019.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za vykonanú činnosť dohodnutú sumu a poskytne
autorovi súčinnosť a podmienky pri plnení predmetu zmluvy.
Článok III.
Čas a miesto plnenia

1.

Autor sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa Článku II. tejto zmluvy
v termíne: 17. máj 2019 na miesto: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01

Rožňava, a v súlade s programom podujatia, rozpisom prednášok pre žiakov ZŠ a pokynmi
objednávateľa. Autor dodá predmet diela osobne.
Článok IV.
Autorská odmena za dielo a platobné podmienky
1.

2.
3.

Objednávateľ po odpočítaní 2% príspevku do Literárneho fondu z dohodnutej odmeny 50
eur sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie diela odmenu vo výške 49 eur (slovom:
štyridsaťdeväť eur) do 21 dní odo dňa prevzatia diela bezhotovostným prevodom na účet
uvedený v článku I. tejto zmluvy.
Dohodnutá odmena je konečná a zahŕňa akékoľvek náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela.
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 43, ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dohodli, že
z odmeny sa daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov nevyberie a táto odmena bude
Autorovi vyplatená v celej sume bez vybratia dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani
z príjmov. Autor si túto odmenu zdaní sám v daňovom priznaní. Objednávateľ má povinnosť
informovať správcu dane o výške príjmu daňovníka, vyplývajúcej z tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa ďalej dohodli, že akékoľvek prípadné ďalšie poplatkové, odvodové alebo daňové
povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov voči príslušným orgánom alebo
organizáciám, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy
a to z dôvodu vyplatenia odmeny, bude znášať v celom rozsahu výlučne Autor, pričom túto
skutočnosť Autor potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve.
Článok V.
Zodpovednosť a záruka

1.

Autor sa zaručuje vykonať predmet tejto zmluvy podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.
Článok VI.
Trvanie zmluvy

1.

Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa končí:
a) uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva dojednaná,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) výpoveďou tejto Zmluvy jednou Zmluvnou stranou.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

Autor ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi
súhlas na spracovanie osobných údajov, uvedených v tejto zmluve ako aj fotografií,
zvukových, obrazovo-zvukových záznamov autora v rozsahu v akom ich Objednávateľovi
poskytol a poskytne a to za účelom poštového styku, elektronickej alebo telefonickej
komunikácie, spracovania, archivácie a uloženia do databázy, ako aj pre vnútorné potreby
múzea a propagáciu svojej činnosti.
Autor zároveň udeľuje Objednávateľovi podľa § 11 Občianskeho zákonníka povolenie na
vyhotovenie fotografií, zvukového, obrazovo-zvukového záznamu a použitie takýchto
zaznamenaných prejavov osobnej povahy za účelom spracovania, archivácie a uloženia do
databázy pre vnútorné potreby Objednávateľa, prípadne pre ich sprístupňovanie verejnosti

3.
4.
5.
6.

7.

8.

za účelom prezentácie činnosti múzea.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma
zmluvnými stranami.
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami autorského zákona
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa podľa zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že Zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, za nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.
Autor je povinný uviesť a zdaniť príjem vo svojom daňovom priznaní.

V Rožňave, dňa 15.05.2019

...........................................
za Objednávateľa:
Mgr. Pavol Lackanič
riaditeľ

.........................................
za Autora:
PhDr. Juraj Králik

