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AUTORSKÁ ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA 

A NA JEHO POUŽITIE 

uzatvorená podla § 91, § 92 a § 75 zákona č. 185/20J5 Z. z. 
Autorský zákon v spojení s § 63 1 -643 zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Zmluvné strany 

Obec Jovsa 
Sídlo: ObecnÝ úrad v Jovse, Jovsa 73, 072 32 Jovsa 
Zastúpená: Mgr. Ľubicou Cornejovou. starostkou obce 
ICO: 00325279 
(dťilej ien ,. objednťivateľ  ) 

a 

Titul. meno, priezvisko: Mgr. Rastíslav Hreha, PhD. 
Narodený: 
Adresa: Moskovská 20, 07 1 01 Michalovce 
č s10 OP: 
Rnkové spojenie: 	 . 
ľ ÄN: 
(dťilej len .. autor) 

uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu ako prejav slobodnej v6le: 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa autor zaväzuje vvtvoriť, ako výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti, na odnet a pod 
vedením objednávateľom povereného zostavovatela, autorskú časť  slovesného diela s (pracovným) ná.zvom 
Monografia obce Jovsa. V súlade s osnovou schválenou objednávateľom, na základe vlastného heuristického 
výskumu a kritického zhodnotenia doteraz publikovaných materiálov ako autor napíše časť: Obec pred prvou 
písomnou zmienkou v celkovom rozsahu 0, 1 5 autorského hárka (3 normostranv. jedna strana = 30 x 60 znakov 

1 800 znakov). Svoju časť  diela odovzdá autor objednávateľovi sp6sobom a v lehotách podla článku IV tejto 
zmluvy. 

2. Nadobúdatel sa zaväzuje: 
a) vydať  toto dielo na svoje nákiady najnesk6r do 3 1. mája 20 1 8. ak všetci autori, prípadne spoivautori 

spoločného diela včas spinia svoje záväzkv vyplývajúce z autorských zmlúv uzavretých v súvislosti 
s vvdaním tohto die1a 

b) urobit opatrenia na rozmnoženie tohto diela tlačou a jeho šírenie: 
c) vvdaf dielo v náklade minimálne 500, rnaximálne 3000 výtlačkov, pričom definitívnu výšku nákladu určí 

nadobúdatel v deň  imprimatúry publikácie: 
d) vyplatit autorovi honorár podľa článku 111 tejto zmluvv. 

Článok 11 
Licencia 

1. Autor s odovzdaním#  svojej časti diela zároveň  bezplatne dáva objednávateľovi súhlas - nevýhradnú licenciu 
na zahrnutie svojej časti do spoločného diela, ako súčasf spoločného diela jeho rozmnoženie kníhtlačou 
a po vydaní spoločného diela jeho rozširovanie predajom. darovaním, či odstúpením pracovných výtlačkov až 
do času, kÝm sa objednávatelovi neminie celý náklad tohto vydania publikácie. 



Článok 111 
Odmena 

1. Objednávateľ  sa zaväzuje, že za autorom riadne, v dohodnutom termíne (podľa článku IV tejto zmluvy) 
odovzdanú autorskú čast spoločného diela (podľa článku I tejto zmluvy) vyplatí autorovi honorár vo vÝške 1 00 
€ (slovom sto eur). 

2. Výška dohodnutáho honoráru v sebe zahŕňa aj výdavkv autora (cestovné, nocľažné a pod.) spojené 
s vskumom a dodanie minimálne 5 a maximálne 10 archívnych záberov zaradených do publikácie. 

3. Autorská odmena je splatná vo vÝške 100 % najneskr do 60 dní od prijatia (schválenia) kompletného. 
upravenáho rukopisu autora. Pri nedodržaní tohto termínu sa zvýši dohodnutÝ autorskÝ honorár o 2 % za 
každých 30 dní omeškania splatnosti zo strany objednávatela. 

4. Zákonné príspevky fondom odvedie objednávateľ, daň  z príjmu autor v zmvsle platných predpisov. 
5. Ak dielo nevyjde z príčin. ktorá nezavinil autor prijatcj časti diela, prislúcha autorovi 100 % honoráru. 
6. Z vvdania diela, ktoré je predmetom tejto zmľuvy, prislúchajú autorovi 2 bezplatné autorské výtlačky. ktoré mu 

odovzdá objednávateľ. 

Článok IV 
Cas a sp.6sob pinenia 

1. KornplctnÝ, riadnc upravenÝ rukopis, ktorého súčastou sú: zoznam použitých prameňov a literatúry, návrhv na 
zaradenie archívnych záberov s popiskami a stručné resumá vyhotoví autor na elektronickom nosiči aj 
v písomnej forme (na papieri). V dvoch vvhotoveniach (jeden na elektronickom nosiči ajeden v písomnej 
forme) odovzdá autor rukopis objednávatelovi najneskr do 1 1 2.20 1 7. Pri nedodržaní tohto termínu sa zníži 
dohodnuti autorskÝ honorár o 2 % za každÝch 30 dní omeškania pdovzdania autorského rukopisu. 

2 	V objednávateľom určenom čase vvkoná úpravy svojho rukopisu podľa pokynov povereného zostavovatela, 
prípadne IektorskÝch posudkov v záujme zosúladenia všetkých častí diela. 

3. 	Po konečnej úprave svojho textu autor odovzdá bjednávateľovi elektronickú formu svojho textu (na CD. DVD 
alebo USB-kľúči) a v jednom rovnopise (papierovej forme). Rukopisy ostávajú v archíve objednávateľa. 

Článok V 
Dalšie dojednania 

1. Práva a povinnosti neupravcné touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného autorského zákona. 
2. Zmeny a dodatkv tejto zmluvy sú vzájomné záväzné po obojstrannej dohode, pričom sú záujmy autorov, 

prípadne spoluautorov v rámci tvorivého kolektívu chránené aj vtedv, ak zmenv sú dohodnuté iba medzi 
objednávateľom a zostavovateľom. 

3. Táto zmluva je vvhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostávajú autor, objednávatel 
a objednávatelom poverený zostavovatel. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňomjej podpisu zmluvnými stranami. 

V Jovse, dňa  ). 6 - 22 fí. 


