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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podl'a § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 

LICENČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podl'a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona 

č. 125/2016 z. z. 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Názov: 
sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

právna forma: 

AUTOR: 
meno a priezvisko: 
trvalý pobyt: 
rodné číslo: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Zmluvné strany 

Národné osvetové centrum 
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
Ing. Jaroslav Mendel, generálny riaditel' 
00164615 
2020829888 
Štátna pokladnica 
SK63 8180 0000 0070 0006 9325 
štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na 
základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom 
kultúry SR MK-2472/2016-110/8080 

(ďalej len "objednávate!'") 

a 

Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer 

(ďalej len "autor") 

(spoločne ďalej len "zmluvné strany") 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu (ďalej len "zmluva") s týmto obsahom: 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vytvorení a dodaní 
diela a udelení licencie na jeho použitie. 

1.2 Dielom sa rozumie vytvorenie odborných divadelných reflexií na inscenácie v hlavnom 
programe (ďalej len "dielo") pre podujatie Scénická žatva 2018, ktoré sa uskutoční v dňoch od 
29. 08. 2018 do 02. 09. 2018 v meste Martin (ďalej len "podujatie"). 

1.3 Dohodnutý rozsah diela: 1 reflexia- min % normostrany, celkový počet minimálne 3 
a maximálne S reflexií do festivalového denníka. 1 reflexia minimálne 3 normostrany do 
časopisu Javisko. 

1.4 Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávatel'ovi dielo podl'a tejto zmluvy a udeliť mu 
licenciu na použitie diela podl'a tejto zmluvy a objednávate!' sa zaväzuje dielo vytvorené 



a dodané podl'a tejto zmluvy prijať, vyplatiť autorovi za vytvorenie a dodanie diela a udelenie 
licencie na jeho použitie odmenu podl'a článku 3 tejto zmluvy. 

Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1 Autor sa zaväzuje: 
2.1.1 vytvoriť dielo osobne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rozsahu podl'a bodu 1.3 

tejto zmluvy, 
2.1.2 dodať dielo zodpovednému zamestnancovi objednávatel'a Mgr. art. Martina Koval, 

kontakt: 0918/817 146, martina.koval@nocka.sk (ďalej len "zodpovedný 
zamestnanec") do festivalových denníkov podl'a pokynov šéfredaktora festivalových 
denníkov, do časopisu Javisko najneskôr do 20. 09. 2018 do 14,00 hod., 

2.1.3 dodať dielo v elektronickej forme na e-mailovú adresu zodpovedného zamestnanca, 
2.1.4 bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca o prekážkach, ktoré mu bránia 

dielo vytvoriť, 
2.1.5 zabezpečiť si na vlastné náklady dopravu na miesto konania podujatia a späť, 
2.1.6 nevstúpiť po podpísaní tejto zmluvy do iného záväzkového vzťahu, ktorý by mohol 

ohroziť vytvorenie a dodanie diela podl'a tejto zmluvy. 

2.2 Autor vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili 
vytvoriť a dodať dielo objednávatel'ovi. 

2.3 V prípade nedodania diela z viny autora (okrem závažných zdravotných, rodinných, príp. iných 
dôvodov osobitného zretel'a) je objednávate!' oprávnený požadovať od neho náhradu škody, 
ktorá mu tým vznikla. 

2.4 Objednávate!' sa zaväzuje: 
2.4.1 zaplatiť autorovi odmenu podl'a článku 3 tejto zmluvy za dielo vytvorené podl'a tejto 

zmluvy a udelenú licenciu podl'a článku 4 tejto zmluvy, 
2.4.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vytvorení diela, 
2.4.3 použiť dielo v rozsahu podl'a článku 4 tejto zmluvy, 
2.4.4 na vlastné náklady zabezpečiť v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov stravu vo forme stravných lístkov a 
ubytovanie autora v čase od 29. 08. 2018 do 02. 09. 2018 na mieste konania. 

Článok 3 
Odmena a platobné podmienky 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene vo výške 200,-eur, z toho: 
3.1.1 za vytvorenie a dodanie diela vo výške 50,- eur brutto, slovom: päťdesiat eur, 
3.1.2 za poskytnutie licencie objednávatel'ovi podl'a článku 4 tejto zmluvy odmenu vo výške 

150,- eur, slovom: stopäťdesiat eur. 

3.2 Z celkovej odmeny objednávate!' odvedie príspevok vo výške 2 % do Literárneho fondu v 
zmysle zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. 

3.3 V prípade, že súčasťou tejto zmluvy nebude zmluvnými stranami podpísaná dohoda 
o nevyberaní zrážkovej dane z príjmov, objednávate!' zrazí z odmien príslušnú daň z príjmov 
podl'a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

3.4 Objednávate!' je povinný uhradiť autorovi odmenu podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy tejto zmluvy 
najneskôr do desať dní odo dňa prijatia diela, a to bankovým prevodom na účet autora. 
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Článok 4 
Licenčné podmienky 

4.1 Autor vyhlasuje, že je osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k dielu vo svojom mene 
a na svoj účet, tzn. že je oprávnený udeliť súhlas na každé použitie diela udeliť licenciu na 
použitie diela a jeho konaním nie sú porušené práva tretích osôb. 

4.2 Autor udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela. 

4.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo všetkými spôsobmi použitia známymi v čase uzavretia 
tejto zmluvy. 

4.4 Autor udel'uje objednávatel'ovi licenciu bez vecného a územného obmedzenia na celú dobu 
ochrany práv autora podl'a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 
Z. z. (ďalej len "Autorský zákon"). 

4.5 Objednávate!' je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie diela pre potreby 
objednávatel'a v rozsahu udelenej licencie. 

Článok S 
Prijatie diela 

5.1 Autor je povinný riadne vytvorené dielo dodať zodpovednému zamestnancovi v čase podl'a 
bodu 2.1.2 tejto zmluvy a spôsobom podl'a bodu 2.1.3 tejto zmluvy. 

5.2 Dielo sa považuje za prijaté zaslaním prijímacieho emailu na emailovú adresu autora. 

5.3 V prípade, ak má dielo nedostatky, je objednávateľ oprávnený dielo neprijať a bezodkladne 
požiadať autora o odstránenie nedostatkov diela. Autor je povinný odstrániť nedostatky diela 
bezodkladne odo dňa doručenia reklamácie tak, aby dielo spÍňalo požadované kvalitatívne 
a/alebo kvantitatívne parametre požadované objednávateľom. 

5.4 Ak autor neodstráni nedostatky diela podl'a požiadaviek objednávateľa je objednávateľ 

oprávnený dielo neprijať a odstúpiť od tejto zmluvy. V tomto prípade autorovi nevzniká právo 
na odmenu. 

5.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od autora náhradu škody, ktorá v dôsledku odstúpenia 
od zmluvy vznikla. Objednávate!' si náhradu škody uplatní písomnou výzvou. 

Článok 6 
Ochrana osobných údajov 

6.1 Autor výslovne podl'a § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udel'uje objednávatel'ovi súhlas na 
spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších 

osobných údajov, ktoré autor poskytne počas trvania právneho vzťahu založeného touto 
zmluvou, v informačnom systéme objednávatel'a. 

6.2 Autor súhlasí s tým, že objednávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať na účely výkonu práv a 
povinností podl'a tejto zmluvy a ochrany práv a oprávnených záujmov objednávatel'a. 

6.3 Súhlas autora udelený podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu založeného 
touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu v období, počas ktorého je objednávate!' 
povinný viesť v evidencii osobné údaje o autorovi, alebo v období, počas ktorého to je 
potrebné na výkon práv alebo povinností objednávateľa alebo na ochranu jeho práv a 
oprávnených záujmov. 

6.4 Autor sa zaväzuje bez zbytočného odkladu objednávatel'ovi oznámiť akúkoľvek zmenu 
osobných údajov, ktoré objednávateľovi poskytol a ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy. 
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Článok 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 10. 10. 2018 Doba platnosti udelenej licencie 
sa spravuje podl'a bodu 4.4 tejto zmluvy. 

7.2 Platnosť zmluvy sa skončí: 
7.2.1 uplynutím doby podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy, 
7.2.2 písomnou dohodou, 
7.2.3 písomným odstúpením od zmluvy. 

7.3 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákol'vek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému 
porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje: 
7.3.1 zo strany autora: 

7.3.1.1 nedodanie riadne vytvoreného diela v čase podl'a bodu 2.1.2 tejto zmluvy, 
7 .3.1.2 neodstránenie nedostatkov diela, 

7.3.2 zo strany objednávatel'a: 
7.3.2.1 neposkytnutie súčinnosti podl'a tejto zmluvy. 

7.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

7.5 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá jej v 
dôsledku odstúpenia vznikla. Oprávnená strana si náhradu škody uplatní písomnou výzvou. 

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky v rozsahu platnej legislatívy. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 
osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

8.2 Ak sa akékol'vek ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, nespôsobí to neplatnosť 
celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 
rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby 
zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení. 

8.3 Zmluva ja vyhotovená v troch {3) rovnopisoch, z ktorých autor dostane jedno (1) vyhotovenie a 
objednávate!' dve (2) vyhotovenia. 

8.4 Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami 
a dohodami. 

8.5 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
pričom akékol'vek zmeny a doplnky musia byť vo forme písomného a očíslovaného dodatku k 
zmluve, pokia l' v zmluve nie je uvedené inak. 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za inak 
nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumitel'né, 
podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať na adresu uvedenú v časti 
Zmluvné strany tejto zmluvy. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu 
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uvedenú zmluvnou stranou, bude sa považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej 
zásielky, aj keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel. 

Za objednávatel'a: 
Bratislava deň 

Ing. J 
generál 
Národné osvetové centrum 

Za autora: 
Bratislava deň .os 

Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer 
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