
Zmluva  
o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len „autorský zákon“) 
 
 
 
1. Zmluvné strany: 

1.1. Autor:                       Veronika Homolová - Tóthová    
               Sídlo :                               Malokarpatská 29, 900 91  Limbach 
               DIČ:        1048838439    
   Bankové spojenie:       TATRABANKA a.s.,  

Číslo účtu:       IBAN:SK26 1100 0000 0026 1687 8355 
 
 

1.2. Objednávateľ:    Okresná knižnica Dávida Gutgesela       
Sídlo:                              Radničné námestie č.1,  085 01 Bardejov         
Zastúpený:      Mgr. Iveta Michalková      
IČO:                  37781570       
DIČ:                              2021467558                      
Bankové spojenie:          Štátna pokladnica                                    
IBAN:                             SK37 8180 0000 0070 0052 0067         
Registrácia:     Zriaďovacia listina PSK       

                                     
 

2. Predmet zmluvy:  
Autor touto zmluvou udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“) v rozsahu 
a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi za udelenie 
licencie k dielu a k aktuálnym doplňujúcim zmenám, doplneniam a opakovanému použitiu odmenu vo 
výške a za podmienok ustanovených touto zmluvou. 
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie autorský text (písomné podklady-prezentácie vrátane 
súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) k slovne prednesenému dielu (vykonaniu 
prednášky) v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 18 ods. 2 a § 40 autorského zákona na 
tému: 
 
  

„ Prednáška ku knihám Mengeleho dievča a Mama milovala Gabčíka“  
 
 
3. Licencia 

Okamihom odovzdania/vykonania diela udeľuje autor objednávateľovi v súlade s ust. § 65 a nasl. 
zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov súhlas (ďalej len „licencia“) na použitie diela spôsobmi 
uvedenými  nižšie v tomto článku, v neobmedzenom rozsahu a na neobmedzenú dobu za odplatu 
uvedenú ďalej v tejto zmluve. Licencia udelená autorom podľa tohto článku je nevýhradná. 
Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela nasledovnými spôsobmi: 
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny akoukoľvek formou; 
c) spracovanie a adaptáciu diela; 
d) verejný prenos diela. 

 
 

1 
 

4. Autorský honorár: 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške:  300,00 EUR 
        Slovom:          Tristo eur 



4.2. Autorský honorár bude vyplatený do 3 dní od  prednesu diela na účet v TATRABANKA a.s. 
číslo: IBAN: SK 26 1100 0000 0026 1687 8355 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že autorský honorár nebude zdaňovať  zrážkovou daňou vo výške 
19% pri jeho výplate a bude postupovať v zmysle ustanovenia §43 ods.14 zákona č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmu.  

4.4. Autor (príjemca) je povinný si sám vysporiadať svoju daňovú povinnosť z prijatého príjmu 
v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podaním daňového priznania po 
skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré mu bol vyplatený autorský honorár.  
 

5. Dátum a miesto plnenia:    
6. augusta 2021, Bardejov 

 

6. Ďalšie dohodnuté podmienky:  
Autor sa zaväzuje predložiť písomné podklady k dielu účastníkom prednášky a odovzdať ich 
objednávateľovi v termíne najneskôr 1 deň pred uskutočnením prednášky. Autor udeľuje súhlas na 
použitie diela vyhotovením rozmnoženiny diela pre účastníkov prednášky  a to vrátane zaslania diela 
účastníkom v elektronickej podobe. Autor udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu. Autor udeľuje 
objednávateľovi licenciu na použitie tohto diela na všetky prednášky vykonané k dohodnutému dielu.   

 
7. Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených sa postupuje podľa príslušných ustanovení 

Autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
8. Zodpovednosť za obsahovú a vecnú stránku diela znáša autor. 
 
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

 
10. Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení. 

 
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú, nakoľko vyjadruje ich slobodnú, určitú a vážnu vôľu prejavenú bez nátlaku, 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
12. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 
 

 
      V Bardejove  dňa  06.08.2021 
 
 
 
 
 

         A u t o r                                            O b j e d n á v a t e ľ 
 
 
 
 
 _______________________   ____________________
 Veronika Homolová Tóthová   Mgr. Iveta Michalková 

                                                                                                        riaditeľka OKDG  
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