
 

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. ....... 

uzatvorená podľa ust. § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a ust. § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)  

 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
 

Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) 
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
IČO: 00 397 687 
Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola v zmysle   zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

DIČ:                                    2020845255 
IČ DPH: SK2020845255 
V zastúpení: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  

rektor 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000240727   
IBAN (pre euro): SK79 8180 0000 0070 0024 0727 

          Zástupca vo veciach zmluvných: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. - prorektorka 
          Kontaktné údaje:  tel.: 0903 762 050  

  e-mail: lubica.vitkova@stuba.sk   
    

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Autor:  
   

meno: akad. mal. Dušan Nágel 
bydlisko:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  

(ďalej len „autor“) 
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie autorského diela – portrét rektora STU (M.Fikar, perokresba) 

vyhotovený podľa fotografickej predlohy dodanej objednávateľom, a to v súlade s touto zmluvou (ďalej aj 

„dielo“).  

1.2. Autor sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa riadne a včas na svoje nebezpečenstvo 

a s odbornou starostlivosťou vytvoriť dielo, ktoré je výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti, podľa 

predbežne dohodnutej koncepcie, čase a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za riadne a včas vytvorené dielo dohodnutú odmenu.  

1.4. Záväzok autora je splnený riadnym splnením všetkých dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Termín a spôsob odovzdanie diela 

 

2.1. Autor sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle č. II tejto zmluvy objednávateľovi v termín najneskoršie do 

15. októbra 2021. 

2.2. Odovzdaním predmetu zmluvy vytvoreného podľa tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo na 

objednávateľa. 

2.3. Odovzdanie a prevzatie diela zmluvnými stranami sa vykoná jeho odovzdaním. Zmluvné strany sa 

výslovne dohodli, že o odovzdaní diela podľa predchádzajúcej vety vyhotovia odovzdávajúci protokol; 

pričom úplnosť a pravdivosť zapísaných skutočností v odovzdávajúcom protokole potvrdia svojimi 

podpismi oprávnené osoby objednávateľa a autora s uvedením aktuálneho dátumu (ďalej len 

„odovzdávajúci protokol“). 

Článok III. 

Odmena za vytvorenie diela a platobné podmienky 

 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie diela autorskú odmenu vo výške 200,00 EUR 

(slovom dvesto EUR).  

3.2 Odmena bude autorovi vyplatená po znížení o 2% odvodu do umeleckého fondu a o daň vyberanú 

zrážkou podľa (§43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Na posúdenie riadneho 

splnenia záväzku autora z hľadiska kritérií určených v predmete tejto zmluvy sa objednávateľovi stanovuje 

lehota 3 dni odo dňa prevzatia diela. Ak objednávateľ neuplatní v tejto lehote nijakú z možností uvedených 

v ust. § 39 ods. 4 autorského zákona, znamená to, že záväzok autora pokladá za riadne splnený.  
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Udelenie licencie 

 

Článok IV. 

Licencia 

 

 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor udeľuje objednávateľovi podľa tejto zmluvy výhradnú licenciu. 
4.2. Touto zmluvou autor 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. Autor poskytuje objednávateľovi licenciu v rozsahu tohto článku tejto zmluvy bezodplatne, t.j. 

autor nemá voči objednávateľovi nárok na žiadnu odmenu za poskytnutie licencie. 

4.3. Po odovzdaní diela autor nesmie ďalej nakladať (rozhodovať o ďalšom nakladaní) s právami 

(oprávneniami) prevedenými licenciou na objednávateľa. Pritom predovšetkým autor (bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa) nesmie previesť na nijakú tretiu osobu (nesmie 

udeliť nijakej tretej osobe) licenciu k dielu v rozsahu práv (oprávnení) prevedených z autora na 

objednávateľa. 

4.4. Objednávateľ má právo k propagácii diela použiť meno autora, a to najmä v médiách, na svojich web 

stránkach, na plagátoch, v reklamných brožúrach a materiáloch a pod.  

4.5.  Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela tretej osobe v rozsahu 

poskytnutej licencie podľa tohto článku tejto zmluvy (sublicenciu). 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti autora 

 

 
5.1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne v plnom rozsahu a v požadovanej odbornej kvalite a 

dodržať dohodnuté podmienky.  

5.2. Autor sa zaväzuje dodržať dohodnutý termín na odovzdanie diela objednávateľovi.  

5.3. Ak autor poruší povinnosť stanovenú v článku V. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške jeho autorskej odmeny za vytvorenie a použitie diela podľa tejto zmluvy.  

5.4. Ak autor nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy, môže objednávateľ znížiť autorskú odmenu o 

20% z dohodnutej čiastky. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

 
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi súčinnosť a podmienky pri plnení  predmetu zmluvy.  

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri rozširovaní diela uvedie plné meno autora. 
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6.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi dohodnutú odmenu riadne a včas. 

 

 

Článok VII. 

Prechod práv a povinností 

 

 

7.1. Zánikom  objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licencie na jeho právneho nástupcu. Ak niet 

právneho nástupcu, licencia zaniká. 

 

Článok VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

8.2. Autor podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa zverejniť 

túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, a to v zmysle § 47a zákona č.40/1964 

Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov a súvisiacich 

predpisov. 

8.3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.  

8.4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a Autorského zákona v platnom znení. 

8.5 V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude tým 

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez 

zbytočného odkladu potom, ako zistia, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, 

ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 

uzatvorenia tejto zmluvy. 

8.6 Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 

rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy 

Slovenskej republiky. 

8.7 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy sídla zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne 

doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo 

nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej 

zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň 

doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú 

stranu. 
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8.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane štyri 

rovnopisy a autor dva rovnopisy. 

8.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. 

Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.  

 

 

V Bratislave, dňa .................................    V Bratislave, dňa..................................... 

 

 

Objednávateľ:       Autor: 

 

 

 

 

 

      ................................................................   ................................................................ 

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík                                akad. mal. Dušan Nágel 
                                     rektor 
       


