
Autorská zmluva 

Vydavateľská zmluva 

(§ 34 a 35 Autorského zákona) 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 

Obchodná 1 

06 401  Stará Ľubovňa 

IČO: 37793225 

Autor: 

Jaroslav Kačmar 

Hajtovka 33  

r.č. xxxxxx/xxxx  

Č.ú.: SK85 0x00 0000 00xx xxxx xxxx 

(ďalej len „autor) 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. 

Touto zmluvou sa autor zaväzuje odovzdať vydavateľovi fotografie  pre projekt:  „ KÚPELE 

POĽSKOSLOVENSKÉHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY 

PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA – VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO 

KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY POPRADU“ 

2. 

Objednávateľ sa zaväzuje 

a) použiť dielo na uvedený účel  

b) urobiť opatrenia na šírenie uvedeného diela tlačou,  

c) vyplatiť autorovi honorár uvedený v čl. III tejto zmluvy. 

3. 



Autor spolu s odovzdaním diela vydavateľovi mu dáva zároveň privolenie na rozširovanie svojho 

fotografického diela na informačných tabuliach, v aplikácií a iným spôsobom spojeným s uvedeným 

projektom. 

Čl. III 

Autorská odmena 

1. 

Vydavateľstvo sa zaväzuje zaplatiť autorovi autorský honorár vo výške 1000 €. 

2. 

Autor sa nepodieľa na strate, ktorá by vznikla vydavateľovi šírením diela. 

4. 

Poskytovanie ďalšej autorskej odmeny nad rámec tejto zmluvy podlieha písomnému dojednaniu, ktoré 

bude tvoriť dodatok k tejto zmluve. 

Čl. IV 

Čas plnenia 

1. 

Termín odovzdania diela nebol stanovený. 

2. 

Objednávateľ má právo šíriť dielo uvedené v čl. II bod 1 tejto zmluvy na dobu neobmedzenú. 

Čl. VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. 

Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona platného v 

čase uzavretia zmluvy. 

2. 

Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonajú písomnými 

dodatkami, ktoré budú priebežne číslované. 

3. 



Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je vypracovaná vo dvoch 

exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeho kópiu. 

4. 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a 

zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona 

č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so 

sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rozh.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom 

vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi 

predpismi SR a to jedným rozhodcom. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. 

5. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto nebola uzavretá v tiesni a za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok. 

V Starej Ľubovni, dňa 01.05.2019 

 

 

PaedDr. Ľubomír Rešetár                                                                                  Jaroslav Kačmar 
   Predseda združenia                                                                                                  autor 
 

 podpísané        podpísané 

 


