ZmluvZmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
uzatvorená podľa ustanovení .zákona 185/2015 Z. z. a zák. č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov
Objednávateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku
so sídlom : Námestie Š.N.Hýroša 10 034 50 Ružomberok
Štatutárny orgán: PhDr.Martin Krupa, riaditeľ
Právna forma: príspevková organizácia, zriadená VÚC
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica,Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
číslo účtu: 7000481432
kód banky: 8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
(ďalej len objednávateľ)
a autor: Mgr.Ľubomír Michalko
trvalý pobyt: Bellova 3472/8 Liptovský Mikuláš
narodený: 3.6.1980
číslo OP: EV 451 700
Bankové spojenie: SK37 0900 0000 0003 3080 6197

(ďalej len „autor“)

uzatvárajú

z m l u v u o v y t v o r e n í d i e l a:
1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo – vedeckú štúdiu pod názvom : Stredoveké listiny
v správe Archívu v Liptovskom Mikuláši (regestár) v spoluautorstve s PhDr.Petrom
Vítekom.
2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a odovzdať ho objednávateľovi v súlade
s podmienkami uvedenými v zmluve v mieste sídla objednávateľa, resp. zástupcu
objednávateľa.
3. Autor udeľuje podľa ust. § 40 Autorského zákona súhlas na uverejnenie vytvoreného
diela podľa bodu 1 tejto zmluvy v publikácii „LIPTOV 12“- vlastivedný zborník
Liptovského múzea v Ružomberku „ a to v tlačenej forme. Autor súčasne udeľuje
objednávateľovi výhradnú licenciu bez územného obmedzenia a časového obmedzenia.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení/nezaradení diela do publikácie
5. Za vyhotovenie diela patrí autorovi odmena vo výške: 300,00eur,slovom tristoeur.
6. Odmena bude vyplatená po odovzdaní predmetu diela.

7. Odovzdaním vytvoreného diela prechádza vlastnícke právo na objednávateľa.
8. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského
zákona, platného v čase uzavretia zmluvy a ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
jeden deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom mieste objednávateľa
10. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží autor a jeden si
ponechá objednávateľ.

V .............................dňa

... ...................
podpis autora

V Ružomberku, dňa 14.2.2018

…............................
PhDr.Martin Krupa, riaditeľ

