
Zmluva o diele na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie  
uzatvorená v zmysle ust. § 91, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona 

 
Autor:  
Meno a Priezvisko: Barbora Krchňavá 
Bydlisko: 1. mája 937/55, 020 01, Púchov 
ČOP: EC158905, RČ: 945507/8215   
Dátum narodenia: 7. 5. 1994   
Číslo účtu: SK2809000000000063653324  
(ďalej len „Autor") 
 
a 
 
Nadobúdateľ: 
Názov: MEDIAL Púchov, s. r. o. 
Sídlo: Námestie slobody 1401, 020 01 Púchov 
Zástupca: JUDr. Anton Školek, konateľ spoločnosti 
IČO: 44040610 
Bankové spojenie: ČSOB Púchov 
Číslo účtu: SK5775000000004000156994 
(ďalej len „Nadobúdateľ") 
 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie (ďalej len 
„Zmluva"): 
 

Článok I.  
Úvodné ustanovenia 

1. Dielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie príprava článkov pre potreby Púchovských novín a napĺňanie 
webovej stránky www.puchovskenoviny.sk a facebookového profilu Púchovských novín, (ďalej len 
„Dielo") od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016. 
2. Dielo sa na účely tejto Zmluvy považuje za vytvorené v okamihu, kedy je po prvý krát vyjadrené v 
podobe vnímateľnej zmyslami a zachytené na akomkoľvek hmotnom nosiči. 
3. Odmenou za vytvorenie diela sa na účely tejto Zmluvy rozumie peňažná pohľadávka Autora voči 
Nadobúdateľovi vo výške stanovenej v čl. III. tejto Zmluvy, ktorá predstavuje primeranú odplatu Autora 
za vytvorenie Diela. 
4. Licenciou sa na účely tejto Zmluvy rozumie súhlas Autora udelený Nadobúdateľovi na použitie Diela a 
oprávnenie Nadobúdateľa Dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej upravených v tejto Zmluve. 

 
Článok II.  

Vytvorenie a odovzdanie diela 
1. Autor sa týmto zaväzuje na vlastnú zodpovednosť a za podmienok stanovených touto Zmluvou 
vytvoriť pre Nadobúdateľa Dielo a Nadobúdateľ sa zaväzuje vytvorené Dielo od Autora prevziať a 
zaplatiť mu zaň dohodnutú odmenu za vytvorenie diela. 
2. Autor je povinný vytvoriť Dielo osobne za použitia vlastnej tvorivej práce. Pri vytváraní Diela Autor 
nesmie neoprávnene zasahovať do cudzích autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. 



3. Pred odovzdaním Diela je Autor povinný umožniť Nadobúdateľovi oboznámiť sa s ním. V prípade ak 
bude Nadobúdateľ po oboznámení sa s vytvoreným Dielom požadovať jeho ďalšiu úpravu, je Autor 
povinný túto vykonať. 
4. Nadobúdateľ nie je povinný prevziať od Autora Dielo v prípade, ak má Dielo nedostatky, ktoré bránia 
jeho riadnemu používaniu. 
5. Dielo bude Nadobúdateľovi odovzdávané v pravidelných intervaloch (podľa požiadaviek 
nadobúdateľa) alebo prostredníctvom mailovej adresy: redakcia@puchovskenoviny.sk. 
 

Článok III.  
Odmena za vytvorenie diela 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje Autorovi zaplatiť odmenu za vytvorenie Diela v pravidelných mesačných 
intervaloch vždy vo výške určenej Zásadami odmeňovania vyžiadaných príspevkov do Púchovských 
novín bezhotovostným prevodom na účet Autora. 
2. Odmenu za vytvorenie Diela zaplatí Nadobúdateľ Autorovi najneskôr do 10. dňa v príslušnom mesiaci 
prevodom na účet Autora uvedený v tejto zmluve. 

 
Článok IV. 

Spôsob ukončenia zmluvy 
1.  Túto zmluvu je možne skončiť pred uplynutím doby na ktorú bola dojednaná: 
a)  dohodou zmluvných strán 
b)  výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany  bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť od 
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím 
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 

Článok V.  
Licencia 

1. Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie Diela.  
2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na uverejňovanie diela prostredníctvom periodika Púchovské 
noviny, webových stránok www.puchovskenoviny.sk a facebookového profilu Púchovských novín.    
3. Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať Dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo dobrú povesť a 
česť Autora. 

 
Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 
1. Akékoľvek zmeny Zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k tejto Zmluve 
so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 
 
V Púchove, dňa: 29. 7. 2016 
 
Autor:        Nadobúdateľ: 
 
 
 
____________________      _________________________ 
    Barbora Krchňavá          MEDIAL Púchov, s. r. o. 
        JUDr. Anton Školek - konateľ 


