
Zmluva o vytvorení diela 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „AZ“) 

 
I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:   
                                         Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta  
Adresa:                             Šrobárova 2, 040 59 Košice 
IČO:                                  00397768 
DIČ:                                  2021157050 
Banka:                              Štátna pokladnica, Bratislava, Slovenská republika 
Číslo účtu:                         
IBAN:                                 
Zastúpená:                       prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka Filozofickej fakulty 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
Autor:  
   
Meno a priezvisko:  Mgr. Ľubomír Soľák 
Dátum narodenia:   
Adresa trvalého pobytu:   
Banka:     
Číslo účtu IBAN:   
 
(ďalej ako „autor“) 
 
(spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 
 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o vytvorení diela (ďalej aj ako „zmluva“) 
za nasledujúcich podmienok: 

 
II. 

Predmet zmluvy  

1. Autor sa touto zmluvou zaväzuje vytvoriť vlastnou tvorivou duševnou činnosťou pre objednávateľa 
dielo - spočívajúce v  odbornom posúdení tematických východísk a sformulovaní expertných 
vyjadrení a odporúčaní k téme: "Metamfetamín v Košiciach - ako pristupovať k užívateľom a 
rizikovým užívateľom" ako účastník panelovej diskusie v rámci implementácie projektu Európskej 
komisie (JUST-2019-AG-DRUGS) IMPRESA - Implementácia stratégií prevencie užívania 
metamfetamínu do praxe, konanej dňa 28.6.2022 (ďalej aj ako „dielo“). 

2. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo a odovzdať ho objednávateľovi dňa 28. 6. 2022. 
3. Autor sa zaväzuje vykonať dielo osobne na vlastné náklady a nebezpečenstvo a vyhlasuje, že dielo 

bude výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora.  

 

III. 
Odmena a podmienky jej vyplatenia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vykonanie diela odmenu v celkovej výške 125,- € 
(slovom: stodvadsaťpäť eur). 

2. Odmena je splatná v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
3. V prípade realizácie časti dohodnutého diela bude odmena podľa odseku 1. tohto článku zmluvy 

alikvotne upravená. 

lV. 
Spôsob použitia diela 

1. Objednávateľ má právo na použitie diela, jeho rozmnožovanie alebo ďalšie spracovanie v súlade 
s touto zmluvou odo dňa prevzatia diela. 



2. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora. 
3. Objednávateľ je povinný vec, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, udržiavať a chrániť pred 

zničením. 
4. Autor sa zaväzuje, že po dobu užívania diela objednávateľom sa zdrží používania tohto diela. 

 
V. 

Osobitné dojednania 

1. Osoba určená objednávateľom zhodnotí, či predmetné dielo je vytvorené v súlade s touto zmluvou 
a nevykazuje zjavné nedostatky (protokol o vykonaní diela). 

2. Ak má dielo neodstrániteľné nedostatky alebo na základe zhodnotenia diela podľa odseku 1. tohto 
článku zmluvy bude skonštatované, že nezodpovedá tejto zmluve, má objednávateľ právo odstúpiť 
od zmluvy. 

3. V prípade, ak má dielo nedostatky, ktoré sú odstrániteľné, objednávateľ je oprávnený odmietnuť 
prevzatie diela a vrátiť autorovi dielo na autorskú korektúru s cieľom odstránenia nedostatkov a určí 
mu lehotu na ich odstránenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. 

4. Ak nedostatky nebudú odstránené v určenej lehote, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.  
5. Autor a objednávateľ sú povinní postupovať pri zdanení odmeny podľa odseku 1., článku III. tejto 

zmluvy v súlade so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej „zákon o dani z príjmov“). 
Daň bude v súlade s § 43 zákona o dani z príjmov vyberaná zrážkou objednávateľom pri vyplatení 
odmeny. 

VI. 
Zánik zmluvy 

 
1. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán doručenou druhej zmluvnej strane, a to 

aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť od 1. dňa 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane, 

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy v zmysle článku V. odsek 2. a odsek 4. Odstúpenie 
nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme očíslovaných 
dodatkov vypracovaných v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre autora a dve vyhotovenia 
pre objednávateľa.  

3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, jedno vyhotovenie pre autora a 
dve vyhotovenia pre objednávateľa.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú. 
 
 

V ........................, dňa ...................    V Košiciach, dňa .............  
 
Autor:        Objednávateľ: 
 
 
 
         ....................................      .................................... 
           Mgr. Ľubomír Soľák              prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., 
                 dekanka Filozofickej fakulty 


