
Rámcová zmluva o dielo 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a§ 

a Zmluva o udelení sublicencie 
uzatvorená podľa § 72 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „zmluva") medzi zmluvným i stranami: 

a 

1. Objednávatel': 
sídlo: 
IČO: 
štatutárny orgán: 
v zastúpení: 

Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49,814 38 Bratislava 
00037869 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 
Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SA V 

(ďa lej len ako „objednávate('") 

2. Zhotovíte)': 
sídlo: 
IČO: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 

číslo účtu: 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SA V 
Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava 
00490750 

' ~•I I li:I , 1 PhD, riaditel' 

( ďalej len ako „zhotovitel'") 

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana". 

Preambula 

Objednávateľ každoročne udeľuje cudzím štátnym príslušníkom Medzinárodnú cenu SAV, ako 
osobitý prejav uznan ia za vynikaj úce dielo, ktoré má vzťah k S lovenskej republ ike v oblasti 
prírodných vied, technických vied a v oblasti vied o spoločnosti a kultúre. Súčasťou ceny je aj 
umelecky stvárnený objekt (ďalej len „Medzinárodná cena SA V"). 

Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri vyhotovovaní rozmnožením 
diela Medzinárodná cena SAV, ktorého autorom je Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD. (ďalej len 
,,autor"). 

Objednávateľ vyhlasuje, že s autorom uzatvoril licenčnú zmluvu, ktorá ho oprávňuje udeliť súhlas 
tretej osobe na vyhotovovanie rozmnožením diela Medzinárodná cena SA V (ďalej len „licenčná 
zmluva"). 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť v prospech objednávateľa na 
základe jeho samostatných objednávok vyhotovenie/výrobu rozmnožením diela 



„Medzinárodná cena SAV", a to výlučne podľa Dizajn manuálu, ktorý tvorí Prílohu č . 1 tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas uskutočnené plnenie podľa tejto zmluvy 

a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu podľa bodu 3 článku II zmluvy. 

ČI. II 
Spôsob plnenia a odmena 

1. Zhotoviteľ bude plniť predmet tejto zmluvy čiastočne, na základe jednotlivých objednávok 

objednávateľa. Objednávky budú zo strany objednávateľa zasielané na adresu sídla 

zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Objednávka objednávateľa musí byť úplná, čitateľná a podpísaná objednávateľom, pričom za 

úplnú objednávku sa považuje objednávka, ktorá obsahuje: 

a. názov a sídlo objednávateľa, 

b. počet objednávaných rozmnožením diela Medzinárocfoá cena SAV, 

c. určenie farebnej kombinácie, znenie latinského textu, rok udelenia a meno 

a priezvisko laureáta Medzinárodnej ceny SAV, 

d. termín dodania, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní pre jednu rozmnoženinu, 

e. dátum vystavenia objednávky. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vyhotovenie jednej rozmnoženiny diela Medzinárodná 

cena SAV je 100 EUR vrátane DPH (slovom sto eur). 

4. Cena podľa odseku 3 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa s vyhotovením 

a odovzdaním rozmnoženiny diela Medzinárodná cena SAV. 

5. Zhotoviteľ odovzdá v sídle objednávateľa vyhotovenú rozmnoženinu diela Medzinárodná cena 

SA V na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľ je povinný túto 

rozmnoženinu prevziať, ak sa nevyskytli také vady diela, ktoré bránia jeho riadnemu použitiu. 

Pri zistení závad nie je objednávateľ povinný dielo prevziať až do ich riadneho odstránenia. 

6. Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 dní po 

riadnom odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť 

faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

1. Objednávateľ je povinný: 

ČI. III 
Povinnosti zmluvných strán 

a. odovzdať zhotoviteľovi pri podpise zmluvy Dizajn manuál, 

b. poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, najmä včas oznámiť prípadné zmeny a na 

vyžiadanie poskytnúť konzultácie potrebné pre riadne zhotovenie diela Medzinárodná 

cena SAV. 
2. Zhotoviteľ je povinný: 

a. vykonať predmet zmluvy riadne a v súlade s požiadavkami objednávateľa v zmysle 

jednotlivých čiastkových objednávok objednávateľa. 
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Čl. IV 
Udelenie sublicencie 

1. Objednávateľ týmto udeľuje zhotoviteľovi sublicenciu (súhlas) na vyhotovenie rozmnožením 
diela Medzinárodná cena SA V a na použitie Dizajn manuálu, a to za podmienok ďalej 
špecifikovaných v tomto článku zmluvy (ďalej len „sublicencia"). 

2. Zhotoviteľ je oprávnený využívať udelenú sublicenciu výlučne len za účelom vyhotovenia 
rozmnoženiny diela Medzinárodná cena SA V, pričom nie je oprávnený dielo Medzinárodná 
cena SA V a/alebo Dizajn manuál akýmkoľvek spôsobom spracovať, meniť alebo inak do neho 
zasahovať, ani ho sprístupniť tretej osobe, alebo inak zasahovať do osobnostných práv autora. 

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyhotovenú rozmnoženinu diela Medzinárodná cena SAV 
používať . 

4. Udelená sublicencia je nevýhradná a bezodplatná. Objednávateľ Je oprávnený udeliť 
sublicenciu aj iným osobám. 

5. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi 
sublicenciu iba v rozsahu práv, ktoré mu boli poskytnuté Licenčnou zmluvou a jej článku V, 
pričom zhotoviteľovi nebolo a ani nemohlo byť poskytnutých viac práv, ako bolo určených na 
poskytnutie sublicencie v Licenčnej zmluve. V prípade rozporu pri výklade jednotlivých 
ustanovení tejto zmluvy sa bude vychádzať z výkladu jednotlivých ustanovení Licenčnej 
zmluvy. 

6. Hmotné výsledky plnenia zmluvy, t. j . hmotný substrát, na ktorom je Medzinárodná cena SA V 
zachytená alebo vyjadrená, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi podľa zmluvy; vlastnícke 
právo k predmetným hmotným výsledkom plnenia zmluvy (hmotnému substrátu) prejde na 
objednávateľa momentom ich odovzdania a prebratia objednávateľom podľa zmluvy. Cena 
hmotného substrátu je zahrnutá v odmene za plnenie uvedenej v bode 3 článku II tejto zmluvy. 

ČI. v 
Zodpovednosť za škodu 

Zmluvná strana, ktorá porus1 svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy a/alebo príslušných 
predpisov, je povinná nahradiť skutočnú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, s výnimkou ak 
preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť . 

Čl . VI 
Ukončenie platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo 
písomným odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán. 

2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy 
dohodou. 

3. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné výlučne 
písomnou formou a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
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4. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného 

porušenia zmluvy zhotoviteľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa 

považuje, ak nastane ktorýkoľvek z nižšie uvedených prípadov: 

a. zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 30 dní, 

b. ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví tvorbu predmetu zmluvy z iných dôvodov 

ako dôvodov na strane objednávateľa alebo vyššej moci, 
c. predmet zmluvy neobsahuje všetky informácie požadované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

d. ak zhotoviteľ nezapracoval pripomienky objednávateľa k rozpracovanej verzii diela. 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy 

je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo 

meniť bez súhlasu druhej strany. 

6. Zmluvná strana môže zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 

jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

slovenského právneho poriadku. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach vlastnoručne podpísaných zmluvnými 

stranami, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

a. Príloha č.1: Dizajn manuál 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami k zmluve na základe 

dohody zmluvných strán, podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

S. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy. Všetky písomnosti sa doručujú osobne, poštou vo forme doporučenej 

zásielky s doručenkou alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom pre plynutia lehôt a 

posúdenie právnych účinkov jednotlivých písomných právnych úkonov je rozhodujúci deň 

prevzatia písomnosti adresátom vyznačený na doručenke alebo inak určený deň prevzatia 

zásielky. Ak sa zásielka z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi, považuje sa deň jej 

vrátenia za deň doručenia písomnosti, a to aj vtedy, ak sa adresát o odoslaní zásielky a jej 

prípadnom uložení na pošte nedozvedel. 

6. Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy malo byť neplatným už v čase jej uzavretia, 

alebo ak sa stane neplatným neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa zmluvné 

strany zaväzujú toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel 

sa bude čo možno najviac približovať zmyslu nahradzovaného ustanovenia alebo sa použijú 

ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov SR, ktoré sú obsahom a účelom 

najbližšie obsahu a účelu zmluvy. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
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strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto 
zmluva nadobúda účinnosť d11om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 

8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných 
strán nie je obmedzená, že sa s touto zm luvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia 
s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, 
že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

Objednávate!': Zhotoviteľ: 

V Bratislave dňa .~?:f1.· .. ~-~!1 ľ. 3 //,1. ?<:i?,/ 
V Bratislave dňa ..... .' .. .... ....... . 

. / 

s 




