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Zmluva o vytvorení diela

uzatvorená v zmysle § 39 zákona č. 618/2003 Z.z.o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi:

Dodávateľom: Dpt. Jozef Dugovič

(ďalej len „dodávateľ)

odberateľom: Mesto Stupava,
štatutárny orgán: Mgr. Pavel Slezák, primátor mesta 
sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
IČO: 305 081, DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko pobočka Malacky 
č.ú. 3320644001/5600

(ďalej len „odberateľ“)

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je  vytvorenie:

1. textu a fotodokumentácie z futbalových podujatí v meste Stupava,
2. zostavenie a vydanie príležitostného bulletinu Stupavký fotbálek 2014 v počte 300ks.

II. Trvanie zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje vytvoriť dielo špecifikované v čl. I. tejto zmluvy v čase od 3.9.2014 
do 3.10.2014.

III. Cena za dielo
Odberateľ sa zaväzuje za vyhotovenie diela podľa čl. I. tejto zmluvy dodávateľovi 
vyplatiť čiastku v dohodnutej výške 300,00 €.
V tejto sume sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa.

IV. Finančné podmienky
Cenu, stanovenú v III. bode tejto zmluvy odberateľ vyplatí dodávateľovi najneskôr do 
45 dní po dodaní diela podľa bodu I. tejto zmluvy, t.j. do 17.11.2014, a to v hotovosti 
v pokladni Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava oproti príjmovému 
dokladu.



V. Všeobecné podmienky
1. Odberateľ obratom (najneskôr do 3 dní) vráti dodávateľovi 2 podpísané a 

opečiatkované originály tejto zmluvy.
2 . Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dôvodov bez vlastného 

zavinenia, pričom nikto potom nemá nárok na náhradu nákladov. Závažné dôvody 
je  nutné bezodkladne kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zm luva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami.
2. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia zákonom č. 618/2003 Z.z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v 
znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania práv v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom.

4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno len vo forme písomných číslovaných 
dodatkov po vzájomnej dohode zmluvných strán. Dodatky musia byť pripojené k 
zmluve a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží 
odberateľ a jeden rovnopis obdrží dodávateľ.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text tejto 
zmluvy je  určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť 
ňou viazaný, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Stupave dňa: 02.09.2014

Za dodávateľa: Za odberateľa:
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.....r.............................. ..........................k.í................
Dpt. Jozef Dugovič Mgr. Pavel Slezák, primátor mesta


