
Číslo zmluvy: 2013186/2013 

Zmluva o vytvoreni diela a licenčná zmluva 
uzatvorená podľa autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v platnom znení 

· .. so sídlom: 
· ·v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 

l. 
Zmluvné strany 

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CEN~RUM 
Námestie SNP 12,·812 ~4 Bra~islava · 
PhDr. Jana Kresáková, generálnáriaditefka 
164615 
2020829888 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 
čís lo účtu: 7000069325/8180 
korešpondenčná adresa: Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
zastúpený: 

ďalej ,,objednávateľ" 

a 

meno: 
sídlo: 
rod.č.: 

č. účtu, kód banky: 

ďalej "autor" 

Mgr. Miroslav Zwiefelhofer 

ll. 
Predmet zmluvy 

V: 2í1 

1. Autor sa zaväzuje osobne vytvoriť dodať objednávatel'ovi dielo: Člen 
odbornej poroty - vytvorenie databázy odborných hodnotení inscenácií 
na Scénickej žatve 2013 (ústnym hodnotením na rozborových 
seminároch a písomným hodnotením vo festivalovom denníku). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 
3. Súčasťou diela je poskytovanie bezodplatného poradenstva objednávateľa. 
4. Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela - kritické reflexie 

divadelných inscenácií - v nezmenenom stave. 

Ili. 
Práva a povinnosti autora 

1. Autor sa zaväzuje dodať dielo v podobe: písomné hodnotenie. 
2. Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať dielo v zmysle bodu 111.1 tejto zmluvy 

objednávateľovi do: 28.8. - 1.9.2013 
3. Miesto a čas dodania diela: Martin 



IV. 
Odmena a jej splatnosť 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie diela v celkovej výške: 
280,"" EUR, slovom: dvestoosemdesiat EUR · 

2. Objednávate!' nasledovne uhradí autorovi: 
·o Upytovanievdfíoqh ~ 28.8. -1.9.2013 (Penzión IVJartlnn) 
• Diéty v dňoch - 12 ks stravných lístkov, ks á 3 EUR .· . 

3. Autor poskytuje objednávateľovi licenciu na použitie diela bezoélplafne. 
Objednávate!' sa zaväzuje uhradiť autorovi odmenu po prevzatídielana úč.et 
uvedený v článku l. tejtozmluvy najneskôr do.11.10.2013. 

v. 
Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 22.8.2013- do: 1.9.2013. 
2. Objednávate!' je oprávnený používať dielo dňom: 28.8.2013 

Vl. 
Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

1. Objednávate!' je oprávnený používať dielo pre potreby uchovávania záznamov 
a dokumentácie v každej prijateľnej forme a podobe. 

2. Autor udel'uje objednávatel'ovi nevýhradnú licenciu v obmedzenom rozsahu. 
3. Objednávate!' je oprávnený na území SR udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie. 
4. Tým nie sú dotknuté práva autora na udel'ovanie licencie tretej osobe ani 

právo použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil. 
5. Objednávate!' je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela 

(sublicencie) v rozsahu jemu udelenej licencie. 
6. Autor poskytuje objednávatel'ovi licenciu na neobmedzené časové obdobie. 
7. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy objednávateľom, je 

autor oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

VIl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
SR. 

2. Akékoľvek porušenie tejto zmluvy týkajúce sa výkonu majetkových práv 
autora bude považované za neoprávnený zásah do autorských práv v zmysle 
§ 56 Autorského zákona. 

3. Na neupravené podmienky touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Autorského zákona, Občianskeho zákonníka. 

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať formou písomného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami . 



5. V prípade preukázatel'ného porušenia ktoréhokol'vek ustanovenia zmluvy 
autorom, je objednávate!' oprávnený od zmluvy s okamžitou platnosťou 

odstúpiť a nevyplatiť autorovi dohodnutú odmenu. 
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých jeden patrí autorovi 

a tri objednávatel'ovi. 

Bratislava dňa 

autor 

Výdavok je v súlade s rozpočtom a finančná operácia je efektívna a hospodárna podľa § 9 
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole ' · 
Dátum a podpis: ............. . 




