
Zmluva o vytvorení a použití diela  

uzavretá v zmysle Autorského zákona 
 

 

 

Medzi zmluvnými stranami: 

 

l. Meno:   Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

   Adresa: 1. mája 28/196 

                 031 01  Liptovský Mikuláš  

 

   IČO:     36145246  

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

2. Meno:   Tibor Praštiak 

    Adresa:  

                   

    r. č.:      

    OP:       

    IBAN:   

 

ďalej len „autor“ 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je príprava a vytvorenie multižánrovej autorskej výstavy Gabriely 

Kováčovej a Tibora Praštiaka TRADIČNE NETRADIČNE, kde budú odprezentované 

interiérové doplnky – zrkadlá, plastiky, stoly, misy a rôzne abstraktné reliéfy, nábytok 

a kuchynský riad v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska (ďalej len „dielo“)  

 

 

II. 

Čas plnenia 

 

Autor sa zaväzuje vytvorené dielo osobne odovzdať objednávateľovi najneskôr  

do 30.8.2018. Objednávateľ je oprávnený vytvorené dielo používať dňom jeho odovzdania, 

t.j. 30.8. 2018.  Autor prevádza na Liptovské kultúrne stredisko všetky prevoditeľné práva bez 

časového obmedzenia, vrátane výhradného práva dielo vydať alebo inak zverejniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 

Autorská odmena 

 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie diela a jeho použitie na účel 

dohodnutý v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy vo výške  200,- Eur. Doba splatnosti 

dojednanej odmeny je do 30 dní po odovzdaní diela. 

 

IV. 

Účel vytvorenia diela a rozsah privolenia na jeho použitie 

 

Účelom vytvorenia diela je jeho použitie ako prezentácia výstavy.  

Objednávateľ je povinný pri verejnej prezentácii diela uvádzať meno autora. 

Objednávateľ môže dielo používať na plnenie vlastných úloh bez ďalšieho súhlasu 

autora, pokiaľ nepôjde o jeho iné uverejnenie. 

Autor sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa dielo dopracovať v primeranom čase 

dohodnutom v osobitnom dodatku k tejto zmluve. 

 

 

V. 

Prijatie diela objednávateľom 

 

Objednávateľ je povinný do 21 dní od odovzdania diela autorom, písomne oznámiť 

autorovi, či dielo prijíma. 

Uvedená lehota sa poskytuje objednávateľovi za účelom posúdenia riadneho splnenia 

záväzku autora z hľadiska kritérií určených v predmete tejto zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty 

sa dielo považuje za prijaté. 

 

 

VI. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

V prípade, že autor neodovzdá objednávateľovi dielo v lehote stanovenej v čl. II  tejto 

zmluvy a objednávateľ nebude mať na oneskorenom plnení záujem alebo ak má dielo vady, 

ktoré autor neodstránil v lehote k tomu účelu poskytnutej objednávateľom, alebo má dielo 

vady neodstrániteľné, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a autor súhlasí, aby 

objednávateľ zadal vyhotovenie diela tak, ako je v čl. I zmluvy inému autorovi. 

Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a autor súhlasí, aby objednávateľ zadal 

vyhotovenie diela, tak ako je v čl. I tejto zmluvy, inému autorovi aj vtedy, pokiaľ nebude 

objednávateľovi vyhovovať ani druhá, prepracovaná verzia diela alebo autor odmietne 

prepracovať dielo podľa pokynov objednávateľa. 

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká a obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si 

všetko, čo si na jej základe vzájomne poskytli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle 

oboch účastníkov, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Akékoľvek porušenia  tejto zmluvy týkajúce sa výkonu autorských práv autora bude 

považované za neoprávnený zásah do autorských práv zmysle Autorského zákona. 

Zmena a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať prostredníctvom písomného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 12.3.2018 

 

 

 

 

 

 

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

              Objednávateľ                                                                Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 


