Zmluva
o dielo a licenčná zmluva
uzatvorená v zmysle §631 – 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon medzi

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Sídlo:
IČO:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Tr. Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor, v zastúpení
Doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty
Štátna pokladnica
7000240831/8180
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
00157716
SK84 8180 0000 0070 0024 0831

a
Autor:
Meno a priezvisko:
Michael Augustín
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo
Číslo občianskeho preukazu:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „autor“)
Článok I.
Účel a predmet zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich
s vytvorením recenzného posudku na publikáciu Henricha Fačkovca „Politické
a sociokultúrne aspekty vzťahu človek – zviera (nielen) v diele Ivana Dubničku“, ktorá
vzniká v rámci projektu UGA č. IV/2/2021

Článok II.
Záväzky objednávateľa
1. Objednávateľ zadáva autorovi vytvoriť recenzný posudok na základe štúdia rukopisu
autora. Autor sa zaväzuje toto dielo vytvoriť na vlastné nebezpečenstvo a odovzdať
objednávateľovi.
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2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi všetky podklady potrebné na vytvorenie
diela a oboznámiť autora riadne a včas so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa
realizácie, dokončenia a odovzdania diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III.
Záväzky autora
1. Autor sa zaväzuje, že najneskôr do 25. 10. 2021 dokončí a odovzdá objednávateľovi
konečnú verziu diela v písomnej forme. Za týmto účelom autor vyhlasuje, že nemá
a neprevezme žiadne iné záväzky, ktoré by časovo alebo tvorivo ohrozilo plnenie tejto
zmluvy.
2. Autor zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv a za škodu
spôsobenú nekvalitným spracovaním diela.
3. Autor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach obchodnej, výrobnej
alebo technickej povahy súvisiacich s dielom, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením
tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany autora má objednávateľ právo
požadovať náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti autora podľa všeobecnej
záväzných právnych predpisov.
4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR“) je UKF oprávnená na spracúvanie osobných údajov zmluvnej
strany (fyzickej osoby), ktoré sú nevyhnutné na realizáciu a plnenie predmetu tejto
zmluvy.
5. Osobné údaje zmluvnej strany (fyzickej osoby) sa spracúvajú po dobu platnosti a účinnosti
tejto zmluvy a následne podľa Registratúrneho poriadku UKF v Nitre.
6. Informácie o práve na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných
údajov a ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle
UKF: https://www.ukf.sk/images/univerzita/Uradna_tabula/Ochrana_osobnych_udajov.p
df alebo ich je možné získať prostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@ukf.sk

Článok IV.
Autorská odmena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi za vytvorenie diela autorskú odmenu vo výške
50,00 EUR (slovom päťdesiat eur). Nárok na odmenu vzniká autorovi riadnym a včasným
odovzdaním diela objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy. Autorská odmena bude
vyplatená do 60 dní odo dňa doručenia diela, uvedeného v článku I., ods. 2 tejto zmluvy.
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2. Autorská odmena bude poukázaná na bankový účet autora, po písomnom potvrdení
prevzatia diela objednávateľom formou písomného preberacieho protokolu.
3. Objednávateľ v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov odvedie za autora z hrubej odmeny autora uvedenej v článku
IV, ods. 1 tejto zmluvy daň z príjmu zrážkou vo výške 19%.

Článok V
Spôsob použitia a rozsah licencie
1. Autor diela súhlasí so zverejnením diela a udeľuje objednávateľovi súhlas na sprístupnenie
písomnej a digitálnej rozmnoženiny diela.
2. Licencia udelená autorom diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná
a v územne neobmedzenom rozsahu.
3. Autor udeľuje licenciu bezodplatne.

Článok VI
Osobitné dojednania
1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak autor neodovzdá dielo v dohodnutom termíne
a spôsobom podľa článku III. tejto zmluvy alebo ak dielo nebude zodpovedať požiadavkám
objednávateľa a zistené opraviteľné vady diela nebudú po vzájomnej dohode v primeranej
písomne dohodnutej lehote patrične upravené. V prípade odstúpenia objednávateľa od
zmluvy nemá autor nárok na odmenu.
2. Autor môže od zmluvy odstúpiť:
a) ak objednávateľ neposkytol autorovi riadne a včas všetky podklady potrebné k
vytvoreniu diela a autor ho na túto skutočnosť písomne upozornil,
b) ak objednávateľ neuhradil autorovi dohodnutú odmenu vo výške určenej v článku IV.
tejto zmluvy.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto
zmluva v zmysle §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
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2. Dohodnutý obsah zmluvy je možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom
oboch zmluvných strán a to písomnými dodatkami k tejto zmluve.

3. V prípade, že sa u jednej zo zmluvných strán zmenia pomery, ktoré by mali podstatný
vplyv na dojednaný obsah zmluvy, táto je povinná bez zbytočného odkladu túto skutočnosť
písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Pri nedodržaní tejto povinnosti znáša škodu
týmto spôsobenú podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou sa spravujú všeobecnými
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákonom č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa jeden pre autora.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak
súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpisujú.

V Nitre

.......................................................................
objednávateľ

........................................................
autor
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