AUTORSKÁ ZMLUVA č.
o vytvorení diela
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon)
uzatvorená medzi
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
IČO: 179736
v zastúpení: Mgr. Juraj Šebesta PhD.
(ďalej len MKB)
a
Meno a priezvisko: Juraj Čačaný
Bydlisko:
Rodné číslo:
Číslo účtu:
(ďalej len autor)
ČL I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je:
Prírodovedná prednáška – Inteligencia zvierat
2. Autor poskytne uvedené dielo v požadovanom rozsahu a termíne a so všetkými potrebnými
súčasťami diela.
Čl. II. Odovzdanie a prevzatie diela
Autor dodá objednávateľovi ako nadobúdateľovi dielo: Prírodovedná prednáška –
Inteligencia zvierat
v dohodnutom rozsahu a termíne: 23. 1. 2018 o 10:00
na adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Čl. III Autorská odmena
1. Autorovi prislúcha odmena za vytvorenie diela, ktorú zmluvné strany dohodli
vo výške:70,- €
slovom: sedemdesiat EUR
2. Odmena bude vyplatená do 30 dní ukončenia realizácie diela.
Čl. IV. Dohoda o nezdanení
1) Umelec a objednávateľ sa dohodli, že príjmy podľa tejto zmluvy nie sú zdanené
zrážkovou daňou v zmysle § 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Objednávateľ (MKB) má povinnosť informovať správcu dane o výške
príjmu daňovníka, vyplývajúcej z tejto zmluvy.

Čl. V Záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou a to po predchádzajúcej dohode
zmluvných strán
3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami autorského zákona
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle podľa zákona č. 546/2010
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov .
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým
jej obsahom ju podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
6. Prípadné ďalšie ustanovenia: autor je povinný uviesť a zdaniť príjem vo svojom daňovom
priznaní.

Bratislava, dňa 22. 1. 2018

...............................................
autor

......................................................
Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ MKB

