
SNM–R-ZOD-2016/1286  
  

Zmluva na objednávku  a licenčná zmluva  
 

    uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení   (ďalej len „Autorský 
zákon“), zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ( Občiansky zákonník ) a zákona  
    č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
Objednávateľ: Slovenské národné múzeum Bratislava (ďalej len SNM) 
so sídlom v: Bratislava, Vajanského nábr. č. 2 , 810 06 
Štatutárny orgán: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, generálny riaditeľ SNM 
Zastúpený: PhDr. Gabriela Podušelová, námestníčka GR SNM 
 pre odborné činnosti 
Zamestnanec oprávnený 
konať vo veciach 
realizácie zmluvy:             PhDr. Janka Oršulová, redaktorka redakcie SNM  
Právna forma: príspevková organizácia 
IČO: 00164721 
Zriaďovacia listina: MK SR č. MK 1062/2002-1 v znení Rozhodnutia MK SR 
 č. MK 1792/2002-1, Rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1, 
 Rozhodnutia MK SR č. MK3177/2006/110/10859, Rozhodnutia 
 MK SR č. 5631/2006-110/21651, Rozhodnutia MK SR 
 č. MK-1113/2011-10/3940, Rozhodnutia MK SR č. MK-2045/2014- 
 110/10904 a Rozhodnutia MK SR č. MK-2766/2015-110/13882  
Kontakt: tel. +421 2 59349114, fax +421 2 52924344 
e-mail: sekretariat@snm.sk 
 

(ďalej len objednávateľ) 
 
 
Autor:            akad. mal. Ľubomír Cáp 
dátum narod.:  
rodné číslo:   
trvalý pobyt :  Letná 6, 080 01 Prešov 
Bankové spojenie:                                                          
                                                          (ďalej len „autor“)  
 
  
 
 
1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo: 

obrazový záznam: k čl.: J. Ridilla: Votívna tabuľa Bartolomeja Czottmana -  fareb. foto 
2. Autor vytvorí dielo v rozsahu do....  3  fareb.foto................................................................. 
3. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v lehote do ....31.12.2016...................................  

     a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve v mieste sídla 
 objednávateľa, resp. zástupcu objednávateľa. 



4. Autor udeľuje podľa ust. § 75 Autorského zákona súhlas na vydanie  vytvoreného diela  
 podľa bodu 1 tejto zmluvy v časopise Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 
     a to v tlačenej a elektronickej forme. Autor súčasne udeľuje objednávateľovi licenciu  
    pre  územie EÚ na časové obmedzenie 30 rokov. 

5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho  
     zákonníka. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení/nezaradení diela do príslušného čísla  
 Za vyhotovenie diela patrí autorovi odmena vo výške €:  36,- € 

 Slovom: tridsaťšesť  EUR 
7. Odmena sa bude zdaňovať podľa platných predpisov SR. 
8. Odmena bude splatná vo výplatnom termíne SNM po uverejnení diela. 
9. Odovzdaním vytvoreného diela prechádza vlastnícke právo na objednávateľa. 
10. Odmena za dielo bude vyplatená len v rozsahu publikovaného diela. 
11. V súlade so zákonom NRSR č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení  

 neskorších predpisov, autor ako dotknutá osoba poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie  
 svojich osobných údajov pre potreby SNM na účel spracovania autorskej zmluvy s cieľom  
 vyplatenia autorského honoráru na obdobie do 31.12.2017. 

12. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri  
 Úradu vlády Slovenskej republiky. 

13. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona,  
 platného v čase uzavretia zmluvy a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení  
 a zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení. 

14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom  
 nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej  
 republiky. 

15. Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží autor a dva si ponechá  
 objednávateľ. 

 
 
 
V Prešove dňa 18.05.2016      V Bratislave, dňa 03.06.2016 
 
 
 
 
 
 
...............................................................       ...................................................................... 
              podpis autora                PhDr. Gabriela Podušelová 
               námestníčka GR SNM pre odborné činnosti 
                                                                                                        Slovenské národné múzeum 
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