
ZMLUVA O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Č.p.: KM-OPVA1-2011/005840-10

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisova o zmene a doplnení

niektorých zákonov a § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zapísané:

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

CD-Creative Department, s.r.o.
Mišíkova 1O/A, 811 06 Bratislava
Akad. Mal. Simona Bubánová
TATRA Banka
262455081/1100
35681721
Reg. OR OS Bratislava l, Oddiel: Sro.
Vložky číslo: 10207/B.

(ďalej len "posky tovate/")

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova ul. 2, 812 72 Bratislava
Mgr. Ján Lazar, generálny riadite/' sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
na základe plnej moci zo dňa 11. 8. 2010
č.p.: SLV-PS-922/2010
Štátna pokladnica
7000180023/8180
00151866

(ďalej len .objeänévetet";

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto
Zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len "zmluva"):

Preambula

Objednávatel' v rámci plnenia úloh Národného programu boja proti obchodovaniu
s I'uďmi na roky 2011 až 2014, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky

č. 96 zo dňa 16. februára 2011, zverejnil v dňoch 23. novembra až 2. decembra 2011 .(ľ." _ .~.
výzvu na predkladanie návrhov animovaného mediálneho spotu a grafického vizuálu \
kampane zameranej na zvýšenie povedomia verejnosti o obchodovaní s I'uďmi
s dôrazom na nútenú prácu; výzva na predkladanie návrhov tvorí prílohu č: 1 k tejto



zmluve. Poskytovatel' je mediálna a komunikačná agentúra, ktorá predložila na výzvu
koncept s názvom "Rozprávka".

Článok I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovatel'a zabezpečiť pre objednávatel'a
vytvorenie

• audiovizuálneho diela - televízneho spotu, ktorý bude mať dlžku 30 s a ktorý
bude určený pre vysielanie v slovenských televíznych programových službách,

• zvukový záznam umeleckého diela - rozhlasový spot, ktorý bude mať dlžku
30 s a ktorý bude určený pre vysielanie v slovenských rozhlasových
programových službách,

v súlade s konceptom s názvom "Rozprávka" (ďalej len "dielo") a udeliť
objednávatel'ovi sublicenciu na použitie diela v rozsahu a za podmienok podl'a čl. II
tejto zmluvy, za čo objednávatel' zaplatí poskytovatel'ovi odmenu podl'a čl. III tejto
zmluvy.

Článok II
Sublicencia

1. Poskytovatel' vyhlasuje, že je oprávnenou osobou vo vzťahu k dielu, pretože
disponuje všetkými súhlasmi nositel'ov práv k dielu potrebnými k jeho použitiu, a to
na základe Zmluvy o vytvorení, použití a rozširovaní diela, zo dňa 12. decembra
2011, ktorej kópia tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy - príloha č. 2.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' bude používať dielo len v súvislosti
so svojou činnosťou v oblasti boja proti obchodovaniu s I'uďmi.

3. Poskytovatel' udel'uje objednávatel'ovi súhlas na použitie diela na teritóriu
Slovenskej republiky a v rozsahu:

a) trvalé alebo dočasné zaznamenanie v neobmedzenom množstve,
b) sprístupňovanie, verejné vystavenie, verejný prenos a verejné rozširovanie

vrátane rozmnoženín v neobmedzenom množstve,
c) spojenie s iným dielom a zaradenie do iného diela (súborného diela).

4. Poskytovatel' udel'uje objednávatel'ovi sublicenciu ako výhradnú do 31.12. 2014.
5. Objednávatel' nie je oprávnený udelenú sublicenciu postúpiť na tretiu osobu

alebo udel'ovať tretím osobám sublicenciu bez písomného súhlasu
poskytovatel'a.

6. Poskytovatel' je oprávnený použiť dielo v súvislosti s propagáciou vlastnej
činnosti.

Článok III
Odmena, platobné a dodacie podmienky

1. Objednávatel' zaplatí za služby podl'a čl. I a udelenú sublicenciu podl'a čl. II
odmenu v sume 8 281,00 EUR bez DPH, spolu 9937,20 EUR s DPH
(devät'tisícdeväťstotridsaťsedem EUR a dvadsať centov) na základe vystavenej
faktúry poskytovatel'om.

2. Poskytovatel' je oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou 30 dní po odovzdaní
diela.
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3. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť faktúru, ktorá nebude obsahovať zákonom
predpísané náležitosti.

4. Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť faktúru za poskytnuté služby formou
bezhotovostného prevodu v mene EUR na bankový účet poskytovatel'a
špecifikovanom v daňovom doklade do 30 pracovných dní odo dňa doručenia
faktúry objednávatel'ovi.

5. Odmenu za služby a udelenú sublicenciu považujú zmluvné strany za odmenu
spravodlivú, zodpovedajúcu spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia.

Článok IV
Povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' nie je oprávnený udelenú licenciu postúpiť na tretiu osobu bez
písomného súhlasu objednávatel'a.

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že dielo nie je zaťažené inými právami tretích osôb, ktoré
by bránili jeho riadnemu použitiu objednávatel'om.

3. Poskytovatel' vytvorí dielo na základe podkladov a konzultácií s objednávateľom.
Objednávatel' je oprávnený vznášať návrhy do kontrolného dňa 15. 12. 2011,
kedy poskytovatel' predloží objednávatel'ovi pred produkčné podklady
k vyhotoveniu diela.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' odovzdá upravené dielo
po kontrolnom dni a finálnej produkcii do 16.12.2011 v elektronickej forme.

5. Poskytovatel' sa zaväzuje spolu s dielom objednávatel'ovi odovzdať aj kl'účový
vizuál k vyhotovenému audiovizuálnemu dielu pre tlač vo formáte A4.

6. Objednávatel' sa zaväzuje uvádzať poskytovatel'a spôsobom obvyklým a
dohodnutým pri používaní diela; zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel'
môže umiestniť svoje logo alebo iné označenie do televízneho spotu podl'a tejto
zmluvy v rozsahu max. 3 s, max. plocha 0,8 % z plochy obrazu.

7. Objednávatel' sa zaväzuje, že nebude používať dielo v rozpore sudelenou
sublicenciou a nebude ho používať spôsobom alebo v súvislosti so službami
alebo činnosťami alebo tovarmi, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo
ktoré by mohli poškodiť práva a právom chránené záujmy poskytovatel'a.
Objednávatel' vyhlasuje, že práva duševného vlastníctva ku všetkým
materiálom/podkladom, ktoré poskytol/poskytne poskytovatel'ovi na
zabezpečenie plnenia záväzkov z predmetu zmluvy, nie sú zaťažené inými
právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu, ani inými právnymi
vadami. Objednávatel' zároveň udel'uje poskytovatel'ovi súhlas na použitie
materiálov/podkladom, ktoré poskytol/poskytne poskytovatel'ovi, a to v rozsahu
nevyhnutnom na zabezpečenie plnenia záväzkov podl'a tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli oznamovať si všetky skutočnosti, ktoré by mohli
ovplyvniť plnenie podl'a tejto zmluvy.

Článok V
Sankcie

1. Za porušenie ktorejkol'vek povinnosti vyplývajúcej poskytovatel'ovi z tejto zmluvy
je poskytovatel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% z celkovej sumy diela za každý deň omeškania.
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2. Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej objednávateľovi z tejto zmluvy
je objednávatel' povinný zaplatiť poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z celkovej sumy diela za každý deň omeškania.

Článok VI
Odstúpenie od zmluvy

1. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ poruší svoje záväzky
podľa tejto zmluvy najmä, neuhradí riadne a včas odmenu alebo ak použije dielo
v rozpore sudelenou sublicenciou; odstúpením od zmluvy zaniká aj udelená
sublicencia.

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ nebude riadne plniť
svoje záväzky, najmä nezabezpečí vytvorenie diela podl'a dohodnutých
podmienok v zmluve a v stanovenom čase.

3. Odstúpenie od zmluvy podľa tejto zmluvy je účinné oznámením odstúpenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane a doručením písomného odstúpenia od zmluvy
druhej zmluvnej strane; oznámenie odstúpenia od zmluvy sa považuje
za doručené tretí deň po jeho doručení.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy a práva a povinnosti
z nej vyplývajúce, ako aj vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory medzi zmluvnými stranami budú
riešiť predovšetkým zmierom.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

4. Všetky zmeny a doplnenia zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode formou
písomných, číslovaných a podpísaných dodatkov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá
zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a že
je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle a že zmluvu neuzatvorili v tiesni alebo
za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 14 -12-2011

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditel' sekcie ekonomiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Akad .•Mal.§irnQ[)~.J~~9' nová
kč>hatel'ka/9<;;,

CD-CreativéDepartmen-tj s.r.o.
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Príloha č. 1 k č.p.: KM-OPVAl-20111005840-10

VÝZVA
na predkladanie návrhov animovaného mediálneho spotu a grafického vizuálu
kampane zameranej na zvýšenie povedomia verejnosti o obchodovaní s ľuďmi

Účel

Vyhlasovateľ

Dátum
vyhlásenia

Vytvorenie novej mediálnej kampane zameranej na zvýšenie povedomia
širokej verejnosti o obchodovaní s ľuďmi, najmä o rizikách spojených
s nútenou prácou.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. november 2011

Termín
uzávierky

2. december 2011

Adresa na
predkladanie
žiadostí

Ministerstvo vnútra SR
kancelária ministra vnútra
odbor parlamentnej, vládnej agendy a poradenských činností
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Legislatívny
rámec

Uznesenie vlády SR č. 96 zo 16. februára 2011 k návrhu Národného
programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014

Oprávnení
predkladatelia

Návrhy môžu predkladať:

~ mediálne agentúry,

~ reklamné agentúry,

~ produkčné spoločnosti,

~ PR agentúry,

~ ďalšie spoločnosti, ktorých predmetom podnikania je výroba
reklamných spotov.

Predmet
obstarania

Predkladané návrhy zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti,
predovšetkým mládeže o problematike obchodovania s ľuďmi za
účelom nútenej práce a propagujúce bezplatnú Národnú linku pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 podané animovanou
formou prostredníctvom:

• mediálneho spotu (pre televízne aj rozhlasové vysielanie)
v trvaní 3O s,

• grafického vizuálu (len návrh, nie print).

Televízny spot, ako aj kľúčový vizuál kampane by mali byt' zamerané
na mládež a vypracované na motívy animovaného príbehu, resp.
rozprávky.
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Príloha Č. l k č.p.: KM-OPVAl-2011/005840-10

Termín dodania
služby

13. december 20 II

Základný cieľ

Ukazovateľ

Kritéria výberu
a poradie ich
dôležitosti

Disponibilný
objem zdrojov

Kontakt na
Ministerstve
vnútra SR

Inštrukcie
k predkladaniu
návrhov

Zvýšenie povedomia verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi
za účelom nútenej práce animovanou formou v súlade s plnením úloh
Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až
2014.

Zvýšenie povedomia vybraných skupín obyvateľstva najviac
ohrozených rizikom obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike.

~ Kreativita (tvorivosť), ktorá v sebe zahŕňa najmä tieto prvky:

- originalita (jedinečnosť/inovatívnosť - odlíšenie od iných
kampaní zameraných na predmetnú problematiku v rámci SR i
v zahraničí),

- adresnosť (zásah cieľovej skupiny),
- posolstvo (slogan),
- atraktivita (vizuálna stránka spotu),
- pozitívne smerovanie kampane (senzitívnosť, nediskriminácia,

rodová rovnosť, dodržanie základných etických a morálnych
zásad apod.)

~ Bonusy (vedľajšie produkty)

ďalšie produkty mimo mediálneho spotu a grafického vizuálu,
ktoré môže predkladateľ návrhu ponúknuť pn dodržaní
maximálnej cieľovej sumy, ako napríklad zabezpečenie "tváre
kampane", resp. vysielacieho času v médiách a pod.,

~ Dodržanie základných technických požiadaviek

- dÍžka trvania spotu 30 s

do 10000,- eur (suma je uvedená vrátane DPH)

npor. JUDr. Mária Fejes, Tel.: 02/50944580, e-mail:
maria.fejes@minv.sk

Návrhy animovaného televízneho spotu a prepisu rozhlasového spotu,
spolu s návrhom kľúčového vizuálu kampane, vrátane rozpočtu
zasielajte v termíne do 2.12.2011 e-mailom na adresu
maria.fejes@minv.sk.

Základné informácie k problematike obchodovania s ľuďmi sú uvedené
na stránke http://www.minv.sk/?rozbiehame-komunikacnu-kampan
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D EPA R TME N T

Zmluva o vytvorení, použiti a rozširovanI diela
Zmluvné strany:
CD-Greatlve Department s.r.o. a Zita Furková

Mišikova lOJA
811 06 Bratislava
v zastúpení konateľom: Simonou Bubánovou
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro Vložka číslo: 10207/8
tel. 02/54 419062 IČO: 35681721
fax 02/54 41 9336 IČ DPH SK: 2020307960
Tatrabanka, a.s: 2626455081/1100

Slepá 3
811 01 Bratislava

Č.O.:

r. č.:
es f~ qgO C)
'fC nCJ6 /70/.;-

DIČ:
č.ú.: 'J,t'01o2.5~3

uzatvárajú túto zmluvu:

I Úvodné ustanovenia
1J Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich spôsobilosť a vOfa uzatvoriť túto zmluvu ako aj spôsobilosť na právne
úkony s ňou suvisiace nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo vylúčené.
2/ Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škody, ktoré by vznikli v dôsledku nesprávnosti vyhlásení
obsiahnutých v tejto zmluve.
31 Účelom tejto zmluvy je obchOdné zhodnocovanie diela, uvedeného v čl. II. tejto zmluvy.

II. Predmet zmluvy
11Touto zmluvou sa autor zaväzuje osobne vytvoriť pre objednávatel'a v lehote uvedenej v čl. III tejto zmluvy
dielo. ktoré bude mať vlastnosti č1.l1.2. tejto zmluvy. Ďalej autor súhlasi s tým, aby toto dielo bolo použité v
rozsahu a spôsobmi uvedenými v čl. IV tejto zmluvy na úOeluvedený v čl.1.3 tejto zmluvy
2/ Dielo bude mať nasledujúce vlastnosti:

Názov: Rozprávka/právo ryl použitie nahrávky volceoveru pre 30 sek. rozhlasový spot a 30 sek. TV
spot

ĎaliJ~ vyžadované vlastnosti diela:
31 Aulor sa zaväzuje, že dielo uvedené v čl.II. tejto zmluvy nebude obsahovať žiadne skutočnosti. ktoré sú
predmetom štátneho. hospodárskeho. služobného alebo obchodného tajomstva a skutočnosti, na ktoré sa
vzťahuje zákonom stanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. ako aj dôvemé alebo iné informácie, ktoré
autor nesmie z dôvodu svojich záväzkov prezradiť tretím osobám.
4/ Autor sa zaväzuje, že dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy nebude obsahovať skutočnosti, ktoré môžu
bezdôvodne zasiahnuť do práva právom chránených záujmov tretieh osôb a skutočnosti. ktoré by mohli byť v
rozpore s dobrými mravmi.
5/ Autor vyhlasuje. že plnenie, ktoré je predmetom jeho záväzku vytvoriť dielo podľa či. II tejto zmluvy je možné,
a že je možné objednané dielo so všetkými v tejto zmluve stanovenými vlastnosťami tvorivou činnosťou vytvoriť.
Autor dáva toto vyhlásenie po dôkladnom zvážení obsahu a účelu tejto zmluvy ako aj okolnosti. ktoré s ňou
súvisia.

III: Čas plnenia, súčinnosť autora
1/ Autor sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo v takej podobe, aby tento mohol bez ďaläieho pristúpiť k
jeho použitiu spôsobmi uvedenými v čl. lV tejto zmluvy na účel uvedený v čl. 1.3 tejt~~mll,.lvy.
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IV. Rozsah a obsah prevedenych práv na použitie diela
1I Autor prevádza na nadobúdateľa právo používať dielo uvedené v čl. 1/ tejto zmluvy po celú dobu na ktorú je
táto zmluva uzatvorená a to v nasledovnom rozsahu a nasledovnými spôsobmi:
al zaradením do akéhokoTvek súbomého diela,
bl spojením s akýmikol'vek dielami,
cl pOUŽitimna vytvorenie akýchkoľvek diel,
d/ akýmkol'vek skrátením, doplnením,zmenou názvov,
el využítim na zriadenie známkovej ochrany,
ti vyhotovovaním rozmnoženim v nasledovnom počte: .., neobmedzene
gI prenesenim na tieto nosiče: neobmedzene
výhradne však na teritóriu SR.

2/ Autor udeľuje nadobúdateľovi právo používať spôsobom a v rozsahu uvedenom v čl. IV.1 aj akékoľvek
odvodené dielo, ktoré by vzniklo adaptáciou, usporiadaním alebo iným spracovanim alebo prekladom diela
uvedeného v čl. II tejto zmluvy a to po celú dobu, na ktorú Jetáto zmluva uzatvorená.
3/ Autor udeľuje nadobúdateľovi výslovn Ý súhlas s prevodom práv uvedených v č1.1V.1 a IV.2 na tretie osoby.

V. Exkluzivita udelených práv.
11Autor sa zaväzuje neudelíť bez súhlasu nadobúdateľa počas doby, na ktorú bola táto zmluva uzatvorená,
tretej osobe privolenie nakladať IS díelom uvedeným v čl. ll. tejto zmluvy spôsobom vymedzeným v čl. IV tejto
zmluvy.

VI. Autorská odmena
1/ Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie a použitie diela, udelenie práv na jeho použitie
spôsobmi a v rozsahu uvedenými v ČI.lV.1a Č1.lV.2tejto zmluvy, ako aj za udelenie súhlasu uvedeného v Č1.lV.3,
autorskú odmenu vo vý$ke:

400,00 Eur
(odvody do fondov vysporiada autor sám)

2/ Nárok na odmenu vzniká autorovi do 45 dnf od podpisu tejto zmluvy.
3/ Na posúdenie riadneho splnenia záväzku autora z hl'adiska kritérií určených v predmete tejto zmluvy sa
objednávateľovi stanovuje lehota 7 dni odo dňa prevzatia diela. Ak objednávateľ neuplatni v tejto lehote nijakú z
možnosti ustanovených v §38 ods.3 z. Č. 383/1997 Z.z. v zneni nasl. pr. predpisov, znamená to, že záväzok
autora pokladá za riadne splneňý a díelo prIJimapre jeho použitie na účel uvedený v ďalšich ustanoveniach tejto
zmluvy.
4/ Po dQbuustanovenú v čl.VI.2 tejto zmluvy sa objednávateľ nemôže dostať vo vzťahu k autorovi do omeškania
so zaplatením autorskej odmeny.

VII. Záväzky a povInnosti nadobúdatel'a
1/ Nadobúdateľ sa zaväzuje používať horeuvedené dielo najviac v rozsahu a spôsobom podl'a čl. IV tejto zmluvy
a to v čase, na ktorý je táto zmluva uzatvorená.
2/ Nadobúdateľ sa zaväzuje vykonať rozširovanie diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy na svoj účet.
31 Nadobúdateľ sa zaväzuje urobiť opatrenia na rozširovanie diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy.

vn. Doba platnosti zmluvy.
1/Táto zmluva je uzatvorená s účinnosťou odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami na obdobie: 3 roky (do
31.12.2014)

Čas plnenia záväzku autora vytvoriť pre objednávatel'a dielo, je dohodnutý v čl. II j tejto zmluvy.

IX. Zánik zmluvy
llTáto zmluva zaniká zo zákonných dôvodov, v prípadoch v tejto zmluve uvedených a:
al uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzavretá
bl vzájomnou pisomnou dohodou
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dl pri jednostrannom odstúpení alebo jednostrannej výpovedi tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán v
prípade závažného porušenia, či nesplnenia zmluvy ako celku ako aj jej ustanoveni.

X. Vedl'ajšle dojednania
11 Nadobúdatel' si týmto vyhrádzuje právo prednosti na uzatvorenie akýchkol'vek ďalších zmlúv O udelení práva
použiť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy.
21 Autor sa zaväzuje ponúknuť uzavretie ďalšej zmluvy o udelení práva použiť dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy
prednostne nadobúdatel'ovi a to doporučeným neodvolatel'ným písomným návrhom zmluvy o udelení práva použiť

dielo.
31 Lehota na prijatie budúceho neodvolate!'ného písomného návrhu na uzavretie zmluvy uvedenej v Č1.X.2 tejto
zmluvy je 14 dní a jej márnym uplynutím autorov návrh zaniká a autor je oprávnený uzavrieť takúto zmluvu s

treťou osobou.

Xl. Záverečné ustanovenia

1/ Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každý zo zmluvných strán dostane jeden exemplár.
2/ Všetky zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu, a musia byť odsúhlasené druhou

zmluvnou stranou.
3/ Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
4/ V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú prislušné ustanovenia tejto zmluvy, pokia!'
to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú v platnosti.
51 Táto zmluva bola uzavretá podľa slovenských právnych predpisov a všetky spory z nej budú riešené
predovšetkým zmiernou formou. V prípade, že takto nebudú vyriešené, rieši ich súd vecne a miestne príslušný

podl'a bydliska autora.
6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku ako aj že si ju prečítali, jej obsahu

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú

V Bratislave 12.12.2011

objednávatel' - nadobúdatel' autor
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cl ak nebola umožnená autorská korektúra, bez ktorej došlo k použitiu diela, znižujúceho jeho hodnotu
dl pri jednostrannom odstúpeni alebo jednostrannej výpovedí tejto zmluvy niektorou zo zmluvnÝch strán v
prípade závažného porušenia, čí nesplnenia zmluvy ako celku ako aj jej ustanovení.

objednávateľ - nadobúdateľ autor

X. Vedrajšle dojednanla
1/ Nadobúdateľ si týmto vyhradzuje právo prednosti na uzatvorenie akýchkol'vek ďalších zmlúv o udelení práva
použiť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy.
21 Autor sa zaväzuje ponúknuť uzavretie ďalšej zmluvy o udelení práva použiť dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy
prednostne nadobúdatel'ovi a to doporučeným neodvolaterným písomným návrhom zmluvy o udelení práva použiť
dielo.
31 Lehota na prijatie budúceho neodvolateľného písomného návrhu na uzavretie zmluvy uvedenej v čl.X.2 tejto
zmluvy je 14 dni a jej márnym uplynutim autorov návrh zaniká a autor je oprávnený uzavrieť takúto zmluvu s
treťou osobou.

Xl. Záverečné ustanovenia
1/ Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každý zo zmluvných strán dostane Jeden exemplár.
2/ Všetky zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia mať pisomnú formu, a musia byť odsúhlasené druhou
zmluvnou stranou.
3/ Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
4/ V pripade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia tejto zmluvy, pokiaľ
to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú v platnosti.
51 Táto zmluva bola uzavretá podra slovenských právnych predpisova všetky spory z nej budú riešené
predovšetkým zmiemou formou. V prípade, že takto nebudú vyriešené, rieši ich súd vecne a miestne príslušný
podľa bydliska autora.
6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku ako aj že si ju prečltaJi, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú

V Bratislave 12.12.2011
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