AUTORSKÁ ZMLUVA O DIELO č.68/2018
uzatvorená na základe zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Zemplínske múzeum v Michalovciach
sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN účtu:
(ďalej len Múzeum)

Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
Mgr. Maroš Demko, riaditeľ
31297749
2020747850
Štátna pokladnica
SK28 8180 0000 0070 0018 5094

a
Zuzana Drugová
narodená dňa:
bytom:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN účtu:
(ďalej len Autor)

číslo OP:

uzatvárajú autorskú zmluvu o dielo s týmto obsahom:
1. Touto zmluvou sa Autor zaväzuje pre Múzeum v rámci pripravovanej publikácie s pracovným
názvom „Hrnčiarstvo v Pozdišovciach a okolí“

napísať autorský text s názvom „Život a dielo

hrnčiarskeho majstra Michala Parikrupu-Šipara“ v rozsahu 15 normostrán (ďalej len dielo). Autor
spolu s textom odovzdá Múzeu 5 fotografií s návrhom ich zaradenia do diela.
2. Autor dodá dielo napísané v textovom editore na pamäťovom médiu a v jednom vytlačenom
exemplári do 15. novembra 2018.
3. Autor spolu s odovzdaním diela dáva Múzeu povolenie, aby dielo vydalo na svoj účel a sprístupnilo
ho širokej verejnosti. Autor nemôže udeliť súhlas na vydanie diela inej organizácii, pokiaľ trvá
pomer založený touto zmluvou.
4. Múzeum zabezpečí jazykovú úpravu diela, po ktorej poskytne Autorovi dielo na autorizáciu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za Autorom riadne a v dohodnutom čase odovzdané, Múzeom
prijaté a odsúhlasené dielo bude vyplatená autorská odmena: 290 € (slovom Dvestodeväťdesiat
eur).

6. Autorská odmena je splatná do 30 dní po odsúhlasení diela a uhradená bude v prospech účtu
uvedeného v zmluve.
7. Múzeum môže od zmluvy odstúpiť, ak mu Autor bez závažného dôvodu riadne neodovzdá dielo
v dohodnutom termíne, alebo ak má dielo nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa dielo mohlo
použiť na dohodnutý účel.
8. Múzeum je oprávnene rozhodnúť o formáte, technike tlače a graficko-výrobných náležitostiach.
9. Autor vyhlasuje, že všetky práva, ktoré touto dohodou poskytuje Múzeu, patria mu bez
obmedzenia a ručí za škodu, ktorá by Múzeu vznikla z nepravosti tohto vyhlásenia.
10. Autor dáva súhlas Múzeu na použitie diela do pripravovanej publikácie s pracovným názvom
„Hrnčiarstvo v Pozdišovciach a okolí“.
11. Licenciu Autor udeľuje na dobu päť rokov. Múzeum a Autor sa dohodli na bezodplatnom
poskytnutí licencie.
12. Pokiaľ práva a povinnosti nerieši táto zmluva, vzťahuje sa na ne autorský zákon č. 185/2015 Z.z.
13. Dodatky a doplnky k tejto zmluve platia, len ak sa dohodnú písomne a podpíšu ich obidve zmluvné
strany.
14. Obidve zmluvné strany sú povinné počas trvania zmluvy oznámiť každú zmenu adresy.
15. Vyplatený honorár nie je zdanený a Autor je povinný tento príjem uviesť a zdaniť v ročnom
daňovom priznaní.
16. V zmysle zákona č. 13/93 Z.z. Múzeum odvádza Literárnemu fondu príspevok vo výške 2%
z hrubých príjmov autora.
17. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke Múzea.
V Banskej Bystrici, ........................

Michalovciach, ........................

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

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

Autor

Mgr. Maroš Demko, riaditeľ

