
Autorská zmluva a licenčná zmluva 

uzatvorená v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

sídlo: 
v mene ktorého koná: 
IČO : 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

ďalej ako "Objednávate!'" 

a 

sídlo: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

ďalej ako "Autor" 

Úrad vlády SR 
Námestie slobody l , 813 70 Bratislava 
Ing. Viktor Nižňanský, PhD. 
00151513 
2020845057 
Štátna pokladnica, Bratislava 
7000060195/8 180 

akademická maliarka Tatiana Žitňanová 
Pri Suchom mlyne 54, 81 l 04 Bratislava 

-ľňa, a.s . 

sa dohodli na nasledovných ustanoveniach autorskej zmluvy a l icenčnej zmluvy: 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

l . Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť pre objednávateľa dielo 
špecifikované v čl. II bod 2 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatil' za 
odovzdané dielo cenu podľa článku III. tejto Zmluvy. 

Čl.II 
Práva a povinnosti autora a objednávatel'a 

l . Autor sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 30. júna 20 ll a zodpovedá za kvalitu, 
presnosť diela a dodržanie technických špecifikácií potrebných pre následnú tlač. 

2. Autor vykoná dielo v dohodnutom čase a podl'a zadanej špecifikácie : 
Dielo: omaľovánka pre deti pod názvom "Farebná história" 
motívy: budova bývalého letného Arcibiskupského paláca - Úradu vlády SR, 



historická záhrada v areáli ÚV SR, 
kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 
Zrkadlová sála, 
Grassalkovichov palác - sídlo prezidenta SR, 
Národná rada SR a Bratislavský hrad, 
budova bývalej Academie Istropolitany a Ľudovít Štúr, 
Devínsky hrad. 

veková kategória : 4 - 8 rokov 
rozsah: 20 strán 
formát: A5 

3. Autor je povinný odovzdať dielo v konečnom znení na elektronickom médiu so 
špecifikáciou pre tlač spolu s vyhotovením v listinnej podobe+ CD. Dielo sa považuje 
za riadne odovzdané, ak je v dohodnutej lehote vytvorené v súlade s čl. II bodu 2 a je 
prevzaté kompetentnou osobou, t.j. vedúcou Informačného centra ÚV SR a potvrdené 
preberacím protokolom. 

4. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa čl. II bodu.2 osobne. 
5. Zmena špecifikácie diela, podľa čl. II bodu 2 je možná len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť autorovi vstup do objektov ÚV SR 

špecifikovaných v čl. II bod 2 v rozsahu potrebnom na vytvorenie diela. 
7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vytvorenie diela. 
8. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť kvalitu odovzdaného diela v lehote l O dní odo dňa 

odovzdania diela. Dielo sa bude považovať za riadne odovzdané v prípade, že 
objednávateľ v uvedenej lehote neodošle autorovi odôvodnené písomné odmietnutie 
diela. 

9. Odovzdaním veci podľa čl. II bodu 2, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, 
prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa a autor nie je oprávnený požadovať 
túto vec späť. 

10. Keď objednávateľ vyzve autora na vykonanie autorskej korektúry diela, autor je 
povinný ju vykonať podľa pokynov objednávateľa v lehote do 5 dní po vrátení diela 
autorovi. 

ll. Autor sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu a súčasného predchádzajúceho 
písomného upozornenia objednávateľa neurobí autorskou korektúrou žiadne podstatné 
zmeny diela oproti odovzdanému dielu vrátenému autorovi na vykonanie autorskej 
korektúry. Za záväzný dôvod zmien diela možno považovať najmä nevyhnutnosť 
aktualizačných zmien, ktoré vznikli v čase medzi schválením diela a imprimovaním 
diela. 

12. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť o polygrafickom spracovaní diela, pričom bude 
prihliadať na charakter a osobitosť diela. 

13. Objednávateľ sa zaväzuje vydať dielo na svoje náklady do l roka. Uvedená lehota 
platí v prípade, že dielo bolo riadne odovzdané, v určenej lehote a v zodpovedajúcej 
kvalite. 
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14. Objednávateľ sa zaväzuje v spolupráci s autorom dielo primerane propagovať. Autor 
je povinný poskytnúť objednávateľovi potrebné podklady na propagáciu a udeľuje 
objednávateľovi súhlas na použitie diela všetkými uvedenými spôsobmi na účely 
propagácie diela. Za propagáciu diela nevzniká autorovi nárok na odmenu. 

15. Objednávateľ poskytne autorovi bezodplatne 50 výtlačkov diela. 

ČI. III. 

Cena 

l. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie diela a za udelenie licencie vo 
výške: l 000,- EUR bez DPH (slovom jedentisíc eur nula euro centov). Cena je 
konečná. 

2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ autorovi v prospech jeho účtu na základe tejto 
zmluvy podľa čl. III. bodu l do 30 dní od odovzdania diela, čo bude potvrdené 
preberacím protokolom zo strany objednávateľa. 

3. Autor, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, berie na vedomie 
a súhlasí s tým, aby mu objednávateľ vyplatil odmenu podľa ods. l a 3 po odpočítaní 
príspevku vo výške 2% z odmeny na Literárny fond (LF), Fond výtvarných umení 
(FVU) podľa zákona č. 13/1993 o umeleckých fondoch Z.z. v znení neskorších 
predpisov. V prípade úmrtia autora bude príspevok autora do LF, príp. FVU 
v uvedenej výške odpočítaný dedičom autora vo forme preddavku a zvyšnú časť 
príspevku sú povinní dedičia uhradiť sami v lehotách a vo výške podľa zákona 
č.l3/1993 Z.z. o umeleckých fondoch znení neskorších predpisov. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky súvisiace s viazaním, 
reguláciou alebo zmenou štátneho rozpočtu. Dodávateľ prehlasuje, že v prípade 
omeškania so zaplatením faktúry, si nebude uplatňovať úrok z omeškania, ak 
omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa. 

ČI.IV 

Práva duševného vlastníctva 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že autor udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela, 
na vyhotovenie rozmnoženiny diela, na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho 
rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckych práv, na verejné 
rozširovaní originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom a vypožičaním, a to tak 
v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe (ďalej licencia). 

2. Autor udeľuje objednávateľovi časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie 
diela. 

3. Autor vyhlasuje, že je oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu bez akéhokoľvek 
zákonného či zmluvného obmedzenia. 
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4. Autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený 
objednávateľovi podľa tejto zmluvy a zároveň je povinný sám sa zdržať použitia diela 
spôsobom, na ktorý udelil objednávateľovi licenciu podľa tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Objednávateľ 
sa zaväzuje o postúpení licencie a o osobe postupníka informovať autora bez 
zbytočného odkladu. 

Čl. V. 

Ukončenie zmluvy 

l. Zmluvu je možné počas doby, na ktorú bola uzavretá, ukončiť nasledovnými 
spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy, 
c) výpoveďou. 

2. Zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sú podstatným spôsobom 
porušovane JeJ ustanovenia druhou zmluvnou stranou. K ukončeniu zmluvy 
odstúpením dochádza nasledujúci deň po doručení oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. 

3. V prípade zámeru zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho 
ustanovenia, je odstupujúca strana povinná vyzvať druhú zmluvnú stranu 
k dohodovaciemu konaniu, ktorého cieľom je dosiahnuť nápravu a pokračovať 
v riadnom plnení zmluvy. Výzvu k uskutočneniu dohodovacieho konania doručí 

odstupujúca strana druhej zmluvnej strane písomne. Termín dohodovacieho konania 
sa stanoví dohodou oboch zmluvných strán najneskôr 5 kalendárnych dní od doručenia 
výzvy. Ak sa vyzvaná zmluvná strana nedostaví v uvedenej lehote na dohodovacie 
konanie, považuje sa konanie za zmarené. 

4. Odstúpiť od zmluvy môže zmluvná strana v prípade, ak ani po uplynutí 5 
kalendárnych dňoch od ukončenia dohodovacieho konania nebola zjednaná náprava, 
na ktorú bola zmluvná strana vyzvaná. Od zmluvy je možné odstúpiť aj v prípade, ak 
došlo k zmareniu dohodovacieho konania. V ostatných prípadoch porušenia 
povinnosti zmluvných strán riadi sa ich zodpovednosť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej 
zmluvnej strany na náhradu škody. 

5. Za podstatné porušenie ustanovení tejto zmluvy sa považuje neodovzdanie diela 
v dohodnutých formátoch a do termínu stanovenom v čl. II. v bode l. tejto Zmluvy. 

6. V prípade ukončenia zmluvy výpoveďou je výpovedná doba 15 kalendárnych dní 
a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu. Počas 
plynutia výpovednej doby trvajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán určené 
touto zmluvou. 
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Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

l. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné doplniť výlučne písomnou 
formou a po vzájomnej dohode obidvoch strán . 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa odovzdania diela. 
3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 618/2003 

Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, príp. ustanoveniami ďalších právnych predpisov platných v SR. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane 

štyri vyhotovenia a autor dve vyhotovenia. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali , porozumeli jej 

obsahu, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak svojho súhlasu ju podpisujú. 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

V Bratislave dňa: 2 { 05. 2011 

Objednávateľ Autor 
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