
Zmluva 
o použití diela podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

č. RZMOSP/2022/6-08 
 

1. Zmluvné strany: 
1.1. Autor:        Ing. Ingrid Konečná Veverková                   
        Dátum narodenia:      

               Bytom:                Nálepkova 1195/36, 977 01  Brezno     
               Rodné číslo:        
   ČOP:                     
 

1.2. Objednávateľ: Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia          
Sídlo:    K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín  
Zastúpené:   Ing. Jozef Trstenský, predseda RZMOSP      
IČO:   34006273         
DIČ:   2021265081     

                                     

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 - prezentácia 
vrátane súvisiacich dodaných materiálov podľa určenia autora) k slovne prednesenému dielu 
(vykonaniu prednášky dňa 3.5.2022) v súlade s § 65 autorského zákona na tému:  Fondové 
hospodárenie obce. 

3. Licencia 
Okamihom odovzdania/vykonania diela udeľuje autor objednávateľovi v súlade s ust. § 65 
a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon 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) rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny súvisiace s účelom, na ktorý je uzavretá táto 

zmluva; 
c) spracovanie a adaptáciu diela; 
d) verejný prenos diela počas seminára pre prihlásených účastníkov 3.5..2022 a následne 

možnosť prezretia záznamu v čase 7 kalendárnych dní po skončení seminára od 
nasledujúceho dňa (cez zabezpečený link) len pre prihlásených účastníkov na online 
seminár. 

4. Autorský honorár: 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške: 190,- eur. 
        Slovom: Stodeväťdesiat eur. 
 



4.2. Autorský honorár bude vyplatený 4.5.2022 po uvedení diela na účet číslo  
SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. V  zmysle  novely  zákon  č.  13/1993 Z.z.,    ktorá   
bola schválená  13. 5. 2020,   účinná  21. 5. 2020,   § 25a  nebol   odpočítaní   2%   príspevok 
do   literárneho   fondu   a   odmena   bola    vyplatená  v plnej výške.  
§ 25e (1) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch 
podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené 
v roku 2022; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná 
vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných 
(reprodukčných) umelcov. 

4.3. Autor a objednávateľ sa v súlade s ust. § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dohodli, že 
z autorského honoráru sa daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov nevyberie. Autorský 
honorár bude vyplatený v celej sume bez vybratia dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani 
z príjmov. Autor si tento honorár zdaní  sám v daňovom priznaní. 

 

5. Dátum plnenia: 3.5.2022. 
 

6. Ďalšie dohodnuté podmienky:  
Autor sa zaväzuje spracovať písomné podklady k dielu účastníkom prednášky a odovzdať ich 
objednávateľovi v termíne najneskôr 2 dní pred uskutočnením prednášky. Autor udeľuje 
súhlas na použitie diela zaslaním diela účastníkom video seminára na ich e-mailové adresy.  
Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie tohto diela na všetky online semináre 
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 Trenčín, dňa  29.4.2022 
 
 

      

 
  

 
         

__________________________________                               __________________________________ 
 

           A u t o r                                             O b j e d n á v a t e  


