
 

ZMLUVA  O  VYTVORENÍ  DIELA NA OBJEDNÁVKU č. 46/2021  

podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „zákon“). 
 

I.  Zmluvné strany            

Autor:   

Meno: Eduard Timko 

 

  

 

Objednávateľ: 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave  

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava  

IČO : 34056335   DIČ: 2021422975 

zastúpené Mgr. Vierou Feriancovou, riaditeľkou CTK v Myjave  

                          

 

II.  Predmet zmluvy 

1. Autor  sa  touto  zmluvou  zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo a dáva súhlas s jeho použitím: 

príprava a realizácia výstavy Tváre a farby sveta.   

2. Autor udeľuje súhlas na vyhotovenie audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, vyhotovenie ich 

rozmnožením na komerčné  i nekomerčné účely, bez územného, vecného a časového obmedzenia 

počas celej doby ochrany práv výkonného umelca v zmysle autorského zákona, aj pre nasledujúce 

roky, kedy môžu byť tieto materiály použité na propagačné účely CTK v Myjave.  

3. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne na vlastné náklady a nebezpečenstvo a vyhlasuje, že dielo 

bude výsledkom duševnej činnosti autora. 

4. Dátum a miesto plnenia: 03.11. – 26.11.2021, Skalica, DK Samka Dudíka v Myjave.  

 

III. Autorský honorár 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške:  1 636,00 €.                                                                                                          

2. Zaplatiť autorovi autorský honorár v lehote: po prevzatí diela na bankový účet autora najneskôr do 

03.12.2021.                    

3. Autor s objednávateľom sa dohodli v súlade so zákonom o dani z príjmov o vyplatení autorskej 

odmeny v plnej výške – odmena nezdanená. 

4. Autorská odmena uvedená v odseku 1 podlieha oznamovacej povinnosti pre príslušný daňový úrad. 

 

IV. Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Autor sa zaväzuje, že dielo odovzdá v požadovanej kvalite, ktorá zodpovedá metodickému významu 

výstavy. Zodpovednosť za obsahovú a vecnú stránku diela znáša autor. 

2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak mu autor bez závažného dôvodu, v požadovaný termín 

dielo neodovzdá. 

3. Objednávateľ môže použiť dielo pri jeho propagovaní bez nároku autora na honorár. 

Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona 

a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.  

       4.   Autor sa zaväzuje počas prípravy a realizácie výstavy v DK Samka Dudíka v Myjave  

             dodržiavať aktuálne protiepidemiologické opatrenia, preukázať sa príslušnými dokladmi súvisiaci  

             s Covid – 19.  

       5.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho  

             zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

4.  Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, autor  obdrží jeden rovnopis a objednávateľ 1 rovnopis tejto 

zmluvy.  

    

            V Skalici, dňa: 02.11.2021                                                    V Myjave, dňa: 02.11.2021  

 

 

 

 

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

                        Eduard Timko                                                                 Mgr. Viera Feriancová      

                             Autor                                                                          riaditeľka CTK v Myjave  

                                                                                                                Objednávateľ  


