
Zmluva o vytvorení autorského diela č.1/2022 

uzatvorená podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. medzi: 

 

Názov:    Centrum voľného času   

Sídlo:     T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov  

Ičo:     35544724  

Zastúpený:   Mgr. art Peter Valiska – Timečko, ArtD.  

Bankové spojenie:  Prima banka  

IBAN:     SK67 5600 0000 0030 7877 5002    

(v zmluve ďalej ako objednávateľ) 

 

a 

 

Meno a priezvisko:  Mgr. Ondrej Havrilko   

Adresa:    Slov. Nár. Povstania 2346/88, 075 01 Trebišov   

R.č./dátum narodenia:   860123/9878    

Číslo OP:   JG 898138  

Číslo účtu v IBAN:  SK88 0900 0000 0051 3700 4638    

(v zmluve ďalej ako autor) 

 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je : 

a) vytvorenie diela: webstránka a web-dizajn 

2. Autor vytvorí dielo pre objednávateľa, k čomu mu objednávateľ poskytne všetku potrebnú 

súčinnosť. 

 

II. Termín vytvorenia diela 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo pre objednávateľa v termíne od 31.05. – 03.06. 2022 

 

 

III. Odmena za vytvorenie diela 

1. Objednávateľ vyplatí autorovi odmenu za vytvorenie diela prevodom na účet vo výške  200€. 

2. Autor sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vysporiadať  si všetky daňové a odvodové 

povinnosti voči daňovému úradu a kultúrnym fondom v zmysle zákona č.13/1993 Z.z. 

o umeleckých fondoch. 

3. Objednávateľ vyplatí autorovi dohodnutú odmenu, podľa bodu 1. článku III., na účet uvedený 

v záhlaví zmluvy, a to do 14 dní od vytvorenia diela. 

 

 

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. V prípade ak sa neuskutoční vytvorenie diela v dohodnutom termíne a rozsahu z dôvodov na 

strane autora, nevzniká mu nárok na vyplatenie honoráru podľa článku III. bod 1. tejto 

zmluvy, ani na vyplatenie ďalších autorovi vzniknutých nákladov. Autor je povinný 



bezodkladne informovať objednávateľa o nemožnosti vytvorenia diela, najneskôr jeden 

týždeň pred termínom vytvorenia. 

2. V prípade ak dôjde k nedodržaniu zmluvy (zamedzeniu vytvorenia diela) na strane 

objednávateľa, ten je povinný bezodkladne informovať autora najneskôr jeden týždeň pred 

plánovaným termínom vytvorenia diela, inak má autor nárok na vyplatenie odmeny podľa 

článku III. bod 1. tejto zmluvy. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým jej 

obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých dostane objednávateľ a autor po 

jednom vyhotovení. 

4. Autor ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na 

spracovanie osobných údajov, vrátane údajov, ktoré nemajú charakter osobných údajov 

(tel.č., emailová adresa) uvedených v tejto zmluve. 

5. Autor udeľuje objednávateľovi podľa §11 Občianskeho zákonníka povolenie na vyhotovenie 

fotografií, zvukového, obrazovo-zvukového záznamu a použitie takýchto zaznamenaných 

prejavou osobnej povahy za účelom spracovania, archivácie a uloženia do databázy pre 

vnútorné potreby objednávateľa, prípadne pre ich sprístupňovanie verejnosti, za účelom 

prezentácie činnosti objednávateľa. 

6. Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a občianskeho zákonníka. 

7. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné urobiť výhradne písomnou formou po 

obojstrannom súhlase obidvoch zmluvných strán. 

 

 

V Trebišove, dňa 31.5.2022 

 

 

       Mgr. art Peter Valiska-Timečko, ArtD.                                     

                          riaditeľ CVČ 

 

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

                        Objednávateľ             Autor 


