Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 109 /KPČ/2021
uzatvorená v zmysle ust. § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“)
Článok 1
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
doc. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU
00157805
2020798692
SK2020798692
Štátna pokladnica

(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Autor: Alexander Zigo
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bankové spojenie:.
IBAN:
(ďalej len „autor“)
uzatvárajú túto zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“):
Článok 2
Predmet a účel zmluvy

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1. Predmetom zmluvy je záväzok autora za odmenu vytvoriť dielo: honorár za tvorbu a
prezentovanie diela na výstave „Moje telo je záznamom nezabúdania“, ktorá sa uskutoční v
Pistoriho paláci v Bratislave od 9.12.2021 do 30.1.2022 (ďalej len „dielo“). Dielo je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.
Vytvorenie diela a udelenie licencie na jeho použitie sa uskutočňuje na účely realizácie projektu
„Zdieľaná predstava“, ktorý je financovaný z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2021.
Autor sa zaväzuje v rámci predmetu zmluvy poskytnúť objednávateľovi bezplatnú výhradnú licenciu
na použitie diela.
Dielo je dielom výtvarného umenia podľa ust. § 3 AZ.
Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo tak, aby neobsahovalo žiadne skutočnosti, ktoré môžu bez právneho
dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných alebo by mohli byť v rozpore
s dobrými mravmi.
Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.
Autor vyhlasuje, že dielo vytvorí tak, aby nemalo žiadne právne vady, predovšetkým aby sa naň
neviazali žiadne práva iných autorov.
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Článok 3
Licencia na použitie diela
1. Autor udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“)
v rozsahu, na účely a za podmienok dohodnutých touto zmluvou. Autor týmto udeľuje objednávateľovi
k dielu:
a) výhradnú licenciu podľa § 70 ods. 1 AZ,
b) licenciu autor poskytuje bezodplatne
c) súhlas na použitie diela spôsobmi uvedenými v ustanovení § 19 ods. 4 AZ.
2. Licenciou podľa tejto zmluvy poskytuje autor objednávateľovi súhlas na akýkoľvek spôsob použitia
diela vytvoreného podľa tejto zmluvy. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, objednávateľ je
oprávnený najmä, ale nielen na nasledovné použitie a využitie diel:
a) spracovanie diela
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131
d) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
verejným vykonaním diela alebo verejným prenosom diela,
e) preklad diela,
3. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať autorské práva v súlade s AZ
4. Autor podľa ust. § 70 ods.2 AZ nesmie udeliť licenciu tretej osobe na spôsob použitia diela udelený
výhradnou licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorú udelil výhradnú
licenciu.
Článok 4
Autorská odmena

1. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu k dielu bezodplatne.
2. Autor a objednávateľ sa dohodli, že autor vytvorí dielo odplatne.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za riadne a včasné vytvorenie diela dohodnutú odmenu vo
výške: 150,- EUR (slovom: stopäťdesiat EUR). Dohodnutá odmena je konečná a nemenná a zahŕňa
všetky náklady, ako aj hotové výdavky, ktoré autorovi pri plnení záväzkov v zmysle tejto zmluvy
vzniknú.
4. Odmena bude vyplatená autorovi formou bezhotovostného platobného styku na účet autora uvedený
v článku 1 tejto zmluvy, a to po zrealizovaní celého predmetu zmluvy do 20 kalendárnych dní odo dňa
odovzdania diela objednávateľovi.
5. V zmysle zák.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), autor
týmto uzatvára s objednávateľom dohodu podľa § 43 ods. 14 ZDP o neuplatňovaní dane vyberanej
zrážkou z príjmov na základe tejto zmluvy. Autor si bude príjmy z tejto zmluvy zdaňovať sám
prostredníctvom daňového priznania podľa ZDP.
Článok 5
Osobitné ustanovenie týkajúce sa povinného zverejnenia zmluvy a nadobudnutia jej účinnosti
1. Autor berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona
o slobode informácií zašle túto zmluvu po jej podpísaní obidvomi zmluvnými stranami Úradu vlády
Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.
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2. Autor berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od
uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 4 Občianskeho
zákonníka).
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú do dňa splnenia záväzkov v nej uvedených.
2. Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktoré
nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami autorského zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy,
budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno
vyhotovenie autor.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak, ako bola vyhotovená, zodpovedá ich
skutočnej vôli, na všetkých jej ustanoveniach sa dohodli vzájomne zrozumiteľne, vážne a slobodne, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave dňa 25.11.2021

..............................................................
doc. Bohunka Koklesová, PhD.

............................................................
Alexander Zigo
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