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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa §536 a nasl. obchodného zákonníka. 

Objednávateľ: 

1, Zmluvné strany 

Mesto SENEC 
Mierové nám. 8. 903 01 Senec 
zastúpené: Ing. Karol Kvái - primátor mesta 
IČO: 00305065 

Dodávateľ: Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD 

2. Predmet a účel zmluvy 

Touto zmluvou sa autor zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť vedec ké/literárne dielo pod 
názvom: Sídliskový a správny vývoj Senca a jeho okolia v stredoveku 

3. Čas plnenia 

Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať vytvorené dielo - rukopis vedeckej štúdie v slovenskom 
jazyku objednávateľovi do 20. dní od podpisu tejto zmluvy. 

4. Rozsah privolenia na použitie diela 

1. Objednávateľ je oprávnený rozmnožiť alebo dať rozmnožiť dielo technickými 
prostriedkami zvolenými podľa jeho uváženia a rozširovať ho všetkými spôsobmi obvyklými 
v obchodnom styku odo dňa prevzatia riadneho splnenia záväzku od autora. 

2. Objednávateľ ako nadobúdateľ práva na použitie diela môže toto svoje právo v 
celistvosti jeho obsahu alebo v obmedzenom rozsahu previesť na inú osobu bez ďalšieho 
privolenia dodávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že meno autora - dodávateľa bude uvedené pri každom 
použití diela. 

5. Autorská odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi - dodávateľovi za vytvorenie diela a jeho 
použitie odmenu vo výške 100,- €. 

Nárok na odmenu vzniká autorovi odovzdaním originálu riadne vytvoreného diela 
objednávateľovi. Spôsob vyplatenia odmeny bude formou prevodu na účel. Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa a.s. 0281104008/0900 



6. Záverečné ustanovenia 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 
dohodnulých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3. Zmluva je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá 
zo zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po zverejnení na stránke objednávateľa. 

V Senci. dňa 11. 10.2013 

Objednávateľ: Dodávateľ - autor: 

» „podpísané' 
..podpísané' 


