
evidenčné číslo objednávateI'a: ?3.G., rrrn

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva

uzatvorenápodľa$91 avsúlades$65anasl.zákonač. 185/2015Z.z.Autorskýzákonvznení
neskorších pľedpisov (ďalej len,,Autorský zákon") a ust. $ 63I anásl. zákonač.4011964 Zb.

občiansky zákonník v zneni neskoľších predpisov (ďalej len,'občiansky zákoĺrník")
medzi tymito zmluvnými stľanami (ďalej len,,zmluva")

Čunot I.
Zmluvné strany

objednávatel':
Nazov:
Sídlo:
Štatutárny oľgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,'obj edn áv ateľ")

Mesto Saľa
Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 18s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská spoľiteľňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Autor:
Meno a priezvisko: Peter Halík
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,autor")
(spoločne objednávateľ a autor ďalej aj ako ,,zmluvné strany")

Clánok II.
Pľedmet zmluvy

1. Autor sazaväzuje osobne vyľvoriť a dodať objednávateľovi umelecké dielo (ďalej len,,dielo"):
scénogľafiu tanečno-dramatického predstavenia ,,Ján Boťán'o, financované zdotácie FPÚ na
rcalizáciu proj ektu',Ján Boťĺán".

2. objednávateľ sazavĺäzuje dielo ptevziať azaplatiť zaň dohodnutu odmenu podľa č1. IV. ods. 1

tejto zmluvy.
3. Súčasťou diela je poskýovanie bezodplatného poľadenstva objednávateľovi'
4. Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela V nezmenenom stave.
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Článok III.
Práva a povinnosti autora

1. Autoľ sazaväzuje dodat'dielo v podobe: technickej dokumentácie.
2. Autor sa zaväzuje vytvorit' a dodať úplné dielo v zmysle čl. il. ods

objednávateľovi do 31.10.2020.
3. Miesto dodania diela: Dom kultúry Šaľa'

tejto zmluvy

článok IV.
Odmena a jej splatnost'

1. odmena za vykonanie diela autorom podľa tejto zmluvy sa určila nazáklade vzájomnej dohody
a v súlade s ustanovením $ 3 zákoĺa č. 1811996 Z. z. o cenách, v znení neskoľších predpisov,
vyhlášky MF SR č,. 8711996 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č. 1811996 Z. z. o cenách v zneni
neskorších predpisov vo výške 500,- Euľ (slovom: päťsto eur). Pľedmetná cena je konečná
a nemenná.

2. Autor poskytuje objednávateľovi licenciu na pouŽitie diela bezodplatne.
3. objednávateľ sa zaväzuje uhľadit'autoľovi odmenu po prevzati diela bezhotovostným pľevodom

na účet uvedený v článku I. tejto zmluvy, so splatnost'ou najneskôľ 30 dní od dodania diela.
4. Zmluvne strany sa v zmysle $ 43 ods. 14 zákona č. 59512003 Z. z. o dani z pľíjmov (ďalej len

,,Zákon o dani zptíjmov") v znení neskorších pľedpisov dohodli na tom' že z odmeny podľa
tejto zmluvy mesto Šaľa nevybeľie daň. Týmto sa autor zaväzuje riadne vyspoľiadať odmenu
podľa tejto zmluvy v zmysle Zákona o dani z príjmov.

čhnok V.
Tľvanie zmluvy

1. Zmluva sauzatváta na dobu určitú do 31.10.2020.
2. objednávateľ je opľávnený používat'dielo dňom: 3I.10.2020.

Článok VI.
Spôsob použitia diela a ľozsah licencie

1. objednávateľ je oprávnený používať dielo pre potreby uchovávaniazáznamov a dokumentácie
v kaŽdej prijateľnej forme a podobe.

2. Autor udeľuje objednávateľovi nevýhĺadnú licenciu v neobmedzenom rozsahu.
3. objednávateľ je opľávnený udelit' tľetej osobe súhlas na použitie diela (sublicencie) v ľozsahu

j emu udelenej licencie.
4. Tým nie sú dotknuté práva autora na udeľovanie licencie tretej osobe ani právo pouŽit'dielo

spôsobom, na ktorý nevýhľadnú licenciu udelil.
5. Autor poskytuje objednávateľovi licenciu na neobmedzené časové obdobie.
6. V prípade poĺušenia ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy objednávateľom, je autor opľávnený

od zmluvy odstúpiť.
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článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek porušenie tejto zmluvy týkajúce sa výkonu majetkových pľáv autoľa bude
považovane za neoprávnený zásah do autorských práv v zmysle $ 58 zákona č. l85l2015 Z. z.
Autorského zákona v zneni neskorších pľedpi sov.

2. V prípade preukázateľného poľušenia ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy autorom, je
objednávateľ opľávnený od zmluvy s okamŽitou platnosťou odstúpit' a nevyplatiť autoľovi
dohodnutú odmenu.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach,z ktorých objednávateľ dostane
dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie po ich podpísaní opľávnenými zástupcami
zmluvných strán.

4. Táto zmluva patrí medzi povinne zveľejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa
ustanovenia $ 5a zákona Ó. 2|112000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám v znení
neskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. 1 zákonač.40l1964 Zb. občianskeho
zákonníka v zĺeni neskoľších predpisov. Táto zmluva sa zveľejňuje na webovom sídle mesta
Šaľa.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia zmluvných stľán nepodpíšu túto
zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoľšieho podpisu. Táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa, v súlade
s ustanovením $ 5a zžl<ona č.2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskoľších predpisov
v spojení s $ 47a zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov.

6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením GDPR azákonom č. I8l20I8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene
a doplnení niektoých zákoĺov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy,
čo je nevyhnutné pľe ľiadnu identiťrkáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to
počas tľvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov
vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

7. Ak by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvne stľany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktoľý zmluvné strany sledovali v čase jej
podpisu.

8. Túto zmluvu možno dopĺĺať alebo meniť len foľmou písomných dodatkov, podpísaných
zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

9. Zmluvné stľany sa dohodli, žetáto zmluva a všetky vzt'ahy znejvyplývajúce sa budú spravovať
právnym poriadkom Slovenskej ľepubliky.

I).Yzťahy neupľavené v tejto zmluve sa ľiadia príslušnými ustanoveniami Autoľského zákona,
občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi pľedpismi platnými v SR.

1 l. Akékoľvek náľoky alebo Spory vyplývajúce ztejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné
strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode
zmluvných strán, ktoľákoľvek zo zmluvných strán je opľávnená obľátiť sa s návľhom na
príslušný súd. Zmluvné stľany sa dohodli' Že vďahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto
zmluvy sa riadia slovenským pľávnym poľiadkom.
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12. Zmluvné stľany si túto zmluvu pľečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, Že obsah tejto zmluvy plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne,vážne,určite azrozumitelhe bez omylu,
bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Šali dňa
t/, /ĺ. ul4]

Zaautora: Za objednävateľa:

Belický
mesta
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