DODATOK C. 1
ku ZMLUVE O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA
uzatvorenej dňa 18.09.2014 v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v platnom znení medzi

1.1. Objednávateľom:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:

1.2. Autorkou:
Meno a priezvisko:
narodená:
bytom:
rodné číslo:
bankové spojenie:
číslo účtu:

mesto PRIEVIDZA
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta
318 442
2021162814
VÚB, a. s. pobočka Prievidza
16626-382/0200 VÚB a. s.
046/51 79 156
046/ 54 23 474

Ing. Lýdia Ondrejková

V pôvodnej zmluve o vytvorení a použití diela uzatvorenej 18. 9. 2014, evidovanej mestom Prievidza
pod číslom 697/2014/0272.5 sa:
1. Dopĺňa článok IV. Predmet zmluvy bod 4 . 1 . 0 písmeno d)
4.1. d) spracovaní, napísaní a odovzdaní odborných textov kapitoly publikácie pod pracovným
názvom kapitola III. HOSPODÁRSTVO - časť Doprava v Prievidzi v 20. storočí, v rozsahu 20
normostrán čistého textu,
2. celý pôvodný text článku V. Autorská odmena sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
5.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na odplate za vytvorenie a užívanie diela vymedzeného
bodom 4. 1. tejto zmluvy vo výške 2 200,00 € pri cene 20,00 € za normostranu (výpočet 110 x 20,00 =
2 200,00 €). Cena dohodnutého diela spolu je 2 200,00 € slovom dvetisíc dvesto EUR vrátane DPH.
5. 2. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť dohodnutú odplatu na účet autora takto:
> za vykonané dielo uvedené v bode 4.1.a), b), d)
- vo výške 50 %, t. j. 1 100,00 € na základe preberacieho/odovzdávacieho protokolu po
odovzdaní diela objednávateľovi,
> za vykonané dielo uvedené v bode 4.1. c):
- vo výške 50 % t. j. 1 100,00 € po zadaní publikácie do tlače.
i

3. v článku VI. Termín odovzdania diela bod 6.1 a) vypúšťa a nahrádza textom:
6.1 Termíny zhotovenia diela sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti diela takto:
a) autorka predloží vykonané dielo uvedené v bode 4.1. a), b) ad) tejto zmluvy najneskôr do
31. júla 2015,

Ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
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