
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 
(ďalej len „Zmluva“)  

uzatvorená podľa ust. § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a ust. § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
(1) Univerzita Komenského v Bratislave  

Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 
Súčasť: 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
so sídlom: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava   
IČO: 00397865  
Zastúpená: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka  

(ďalej len „objednávateľ“); 
a 
 
(2) Meno: Silvia Hroncová 

Bydlisko: Haburska 35, 821 01 Bratislava 
Dátum narodenia:  
Číslo OP:  
Číslo účtu (IBAN, SWIFT):  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(spoločne aj ako „zmluvné 
strany“) 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela - Analytická časť Stratégie pre rozvoj kultúry 
Bratislavského samosprávneho kraja (Príspevkové organizácie kultúry BSK a ich  postavenie a 
poslanie v rámci mesta, župy a krajiny so zreteľom na ich prínos v pripravovanej Stratégie kultury 
pre roky 2021 – 2030 v rozsahu 12 strán).  

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť mu dohodnutú cenu. 
  

 
Článok II 

Čas a miesto plnenia 
2.1. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo podľa článku II tejto Zmluvy v dohodnutom termíne, t.j. do 
15.05.2021 do sídla objednávateľa na Mlynských luhoch č. 4 v Bratislave. 
2.2.  Dielo je možné dodať v častiach.  
 

Článok III 
Cena 

3.1. Cena diela je stanovená zmluvne za kompletne spracované a dodané Dielo, na základe podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. 
3.2. Cena za Dielo podľa článku 1 tejto zmluvy je dohodnutá v sume 1200 EUR (slovom: tisícdvesto 
eur). 



3.3. Zmluvné strany sa dohodli o refundácii cestovných nákladov spojených s osobným zabezpečením 
výkonu diela.  

Článok IV 
Platobné podmienky a dohoda o nevyberaní zrážkovej dane 

4.1. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať odplatu za čiastkové plnenie. 
4.2. Úhrada za realizované a odovzdané Dielo bude vykonaná jednorazovo, bezhotovostným platobným 
stykom na základe predloženého a odsúhlaseného preberacieho protokolu, ktorým zhotoviteľ odovzdá 
a objednávateľ potvrdí skutočnú realizáciu Diela.  
4.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že objednávateľ pri úhrade ceny za dielo podľa čl. III tejto 
Zmluvy o dielo nevyberie daň z príjmu vyberanú zrážkovou daňou (t.j. uplatní sa postup podľa § 43 ods. 
14 Zákona o dani z príjmov č. 595/2013 Z.z.).  
 

Článok V 
Licencia 

5.1. Touto Zmluvou zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl. Autorského zákona zároveň udeľuje 
objednávateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia") v rozsahu, na účely a za podmienok 
dohodnutých touto Zmluvou. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi licenciu bezodplatne, t. j. zhotoviteľ 
nemá voči objednávateľovi nárok na žiadnu odmenu za poskytnutie licencie. 
5.2 Dielom na účely poskytnutia licencie sa rozumie Dielo, vytvorené zhotoviteľom podľa článku 1 tejto 
Zmluvy. 
5.3 Licenciu podľa tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi na ľubovoľný spôsob použitia Diela 
a bez územného alebo časového obmedzenia. 
5.4 Objednávateľ je  oprávnený  predovšetkým, nie však len, na nasledovné použitie a využitie diela: 

a) vyhotovenie rozmnoženín Diela v neobmedzenom množstve 
b) sprístupňovanie Diela verejnosti v akomkoľvek rozsahu, 
c) verejný prenos Diela v akomkoľvek rozsahu, 
d) preklad Diela v akomkoľvek rozsahu, 
e) spracovanie Diela, adaptácia v akomkoľvek rozsahu, 
f) spojenie Diela s iným dielom v akomkoľvek rozsahu, 
g) zaradenie do iného Diela (súborného diela) v akomkoľvek rozsahu, 
h) rozširovanie rozmnoženín Diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, 

nájmom, vypožičiavaním. 
5.5 Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi: 

a) výhradnú licenciu, pričom sa zaväzuje, že neudelí licenciu na spôsob použitia diela tretej 
osobe; ďalej je povinný sa zdržať použitia  Diela spôsobom na ktorú udelil objednávateľovi 
výhradnú licenciu, 

b) súhlas, s tým, aby objednávateľ udelil sublicenciu v rozsahu udelenej licencie tretej osobe, 
pričom zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti informoval.  

c) súhlas, že takto udelené sublicencie s písomným súhlasom objednávateľa môžu ďalej tretie 
subjekty, ktorým boli udelené, ďalej prevádzať na ďalšie subjekty, v rovnakom rozsahu, bez 
povinnosti predchádzajúceho súhlasu autora  

5.6 Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na právneho 
nástupcu objednávateľa. Ak objednávateľ zanikne bez právneho nástupcu, licencia udelená zmluvou, 
zanikne. 
5.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) Dielo je predmetom autorského práva v zmysle Autorského zákona, keďže je jedinečným 
výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora (zhotoviteľa)  

b) udelenie licencie nezasahuje so autorských alebo iných práv tretích osôb 
c) objednávateľ je oprávnený dielo nezverejniť alebo je oprávnený dielo odstrániť. 



d)  
Článok VI 

Zánik zmluvného vzťahu 
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.04.2021 do 15.05.2021, vo veci vytvorenia a odovzdania 
diela.   
6.2. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. Výpoveď musí byť 
písomná, doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť 1. dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  
6.3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy, za ktoré sa považuje 
nedodržanie termínov zhotovenia diela, nedodržanie dohodnutých termínov na odstránenie vady alebo 
splatnosti nárokovanej sumy.   
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a druhé 
zhotoviteľ. Na akékoľvek obmeny a doplnky tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma.  
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, sa spravujú podľa 
práva platného v Slovenskej republike. Na právne vzťahy a všetky súvisiace právne skutočnosti 
neupravené zmluvou vrátane všetkých jej dodatkov, príloh a súčastí sa použijú prednostne príslušné 
ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 
7.3. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane v akomkoľvek smere nezákonným, 
neplatným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá ani oslabená zákonnosť a vykonateľnosť 
zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že akékoľvek nezákonné, 
neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré bude 
svojim významom čo najbližšie príslušnému nezákonnému, neplatnému alebo nevykonateľnému 
ustanoveniu. 
7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 
7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 
 
 
 

Bratislava,       Bratislava,  
 
 
Objednávateľ:        Zhotoviteľ 
 

 

 
______________________________     ______________________________     
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.     Silvia Hroncová 
                   dekanka 
 
     
         

 
 


