ZMLUVA O DIELO 10/2014
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Mestský ústav ochrany pamiatok
Uršulínska 9
811 01 Bratislava
IČO: 00602841
DIČ: 2020804137
Zastúpený:
PhDr. Ivo Štasselom, riaditeľom
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu :
IBAN
SWIFT (BIC):
GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
a

autor:
rodné číslo:
trvalý pobyt:
číslo účtu :

Mgr. Radoslav Čambal

dátum narodenia:

(ďalej len „autor“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 9 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (Autorský
zákon )

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: Výsledky archeologického výskumu Bratislavského
hradu v rokoch 1958-1968 s dôrazom na neskorú dobu laténsku
do zborníka MÚOP - SNM-HM Bratislavský hrad – dejiny, výskum a obnova.
Počet normostrán : max.20
Táto publikácia bude financovaná z prostriedkov projektu
Danube Limes Brand
(SEE/D/0307/4.3/X). MÚOP je partnerom ERDF2 projektu Danube Limes Brand, SOUTH
EAST EUROPE PROGRAMME ((SEE/D/0307/4.3/X) od 1.10.2012. Tento projekt je
v priamom vzťahu s archeologickým výskumom Bratislavského hradu, ktorý MÚOP
vykonáva v rámci svojej hlavnej činnosti od roku 2008 až do roku 2014. SNM-Historické
muzeum je ASP partnerom projektu na Slovensku a zároveň spoluorganizátorom konferencie,
organizovanej dňa 22.-23.9.2014 v Bratislave a publikácie Bratislavský hrad – dejiny,
výskum a obnova.
2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v lehote 30. 10. 2014 a odovzdať ho objednávateľovi
v súlade podmienkami uvedenými v zmluve v mieste sídla objednávateľa, resp. zástupcu
objednávateľa.

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v súlade s § 39 ods. 4 Autorského zákona.
4. Za vyhotovenie diela patrí autorovi odmena vo výške €: 150,- (jednostopäťdesiat €)
Odmena bude poslaná na účet č:
5. Odovzdaním vytvoreného diela prechádza vlastnícke právo na objednávateľa.
6. Ďalšie dojednania: žiadne
7. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona
platného v čase uzavretia zmluvy a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
9. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu.
10. Autor súhlasí so spracovaním osobných údajov.

V Bratislave, dňa .22.10.2014

V Bratislave, dňa 22.10.2014

.........................................................
Mgr. Radoslav Čambal

.........................................................
PhDr. Ivo Štassel –riaditeľ MÚOP

