
G^.. [,
!,"łJ-

Zmluva císlo:

o vytvoľení dĺela a udelení licencie na jeho použitie č'.06120221123
uzatvorenâpodľa zźlkona ě. I85l20l5 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších pľedpisov

OZL

objednávatel':
sídlo:
lČo:
zastűpený:
bank. spojenie :

č. úětu:
IBAN:

Galéria mesta Bľatislavy
Fľantiškánskenám. 11, 815 35 Bľatislava
r79 752
Mgr. Katarína Tmovskâ, ArtD, riaditel'ka
Čsog
2s93 632317s00
sK90 7500 0000 0000 2593 6323

a

(ďalej len,,objedn âvateľ" alebo,,GMB")

Autor:
dátum naľodenia:
rodné ěíslo:
trvalý pobyt:

Ęank. spojenie:
Císlo účtu/IBAN
BIC SWIFT

Mgr. Teľeza Kučeľová

( ďalej len,, autoť')

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je ztlvăzok autora za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
vytvoriť dielo a udelit'objednávateľovi licenciou súhlas na pouŽitie tohto diela
a zâvdĺzok objednávateľa zaplatiť autorovi odmenu.

2. objednávatel'týmto objednáva u autora zhotovenie diela: kuľátoľsky dohl'ad na
inštaláciu diel zo zbierky Moľavskej galérie v Bme na výstavu Svety Jinđřicha
Chalupeckého

Rozsah a spôsob plnenia

1. Autor sazavđzujevykonať dielo v zmysle Čl. I teito zmluvy objednávateľovi v termíne
najneskoršie ďo 22.II. 2022. odovzdanie a prevzatie diela zmluvnými stranami sa

vykoná jeho odovzdaním.
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III.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

l. Autor sa v zmysle tejto zmluvy zavazuje pľe objedn âvatel'a vyhotovit' dielo, ktoľé je
výsledkom jeho vlastnej tvorivej činnosti, ako je definované v článku I. tejto zmluły

2. Autor je povinný vytvońt'dielo osobne.
3. Autoľ sa zaväzuje vytvorit' a odovzdat' dielo v termíne do 22. 11. 2022.
4. objednávatel'sa zavazuje poskytnút'prístup k infonnáciárn potľebným pre vznik diela

(zaslanie podkladov k jednotlivýmuchâdzačom, inťormácie o plánovanôm pouŽití
diela a pod.)

IV.
Odmena

1. Autorovi vzn1kâ nárok na odmenu zavytvorenie diela.
2. odmena zavytvorenie diela bola zmluvnými stľanami dohodnutá s pńhliađnutím

odbornú stľánku vo výške 50 € / slovom pät'desiat Euľ/.
3. objednávatel'sa zavđzuje autoľovi odmęnu zap|atit' pľostredníctvom bankového

prevodu na účet autora najneskôľ do 30. 11. 2022.
4. objednávateľ neodvádzapovinný odvod 2o/o do príslušného umelęckého fondu podl'a

osobitého predpisu (zákonNR SR č,. |3/1993 Z.z. o umeleckých fondoch).
5. Zmluvné strany sa v súlade s ust. Ş 43 ods. 74 zâkonač,.5g5l2OO3 Z.z. o dani

z pnjmov v zneni neskoľších pľedpisov dohodli, že daňvyberaná zrážkou sa neuplatní
a autor (daňovník) je povinný odmenu zdanit'sám prostredníctvom daňového
prrznanta.

v.
Tľvanie zmluvy a možnostĺ jej ukončenia

1. Tt;Ío zmluva sa uzatvźlra na dobu určitú do vytvorenia a odovzdania diela.
2. 7-mluvu je možné ukončit' písomnou dohodou zmluvných stľán.
3. Učinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomhého oznámeniadruhej zmluvnej

strane.
4. objednávateľ je oprávnený odstúpit' od zmluvy, ak

a) dielo má nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa dielo mohlo použit'na účel
dohodnutý v zmluve

b) autor neodstľáni nedostatky diela
c) autor neodovzdâ dielo v dohodnutej lehote

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmllva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stľanami.
2. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom síd1e GMB.3. Zmeny tejto zrnluvy je možné vykonať len písomnou formou vo forme dodatku

s podpismi zrnluvných strán.



4' Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak' platia pľe pľávne vzt'ahy medzi zmluvnými
stranami ustanoveni a zttk. ě. 61812003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zâkon).

5. ostatné náleŽitosti, ktoré zmluva neupravuje, sa riadia podľa platného prźwa
Slovenskej ľepubliky, najmä podl'a občianskeho zákonníka.

6. Autor vyhlasuje, že vylučuje kolektívnu správu svojich pľáv k predmetu zmluvy
v súlade s Ş 84 AZ.

7. Pokiaľ by akékoľvęk z ustanovení tejto zm|lxy malo byt'alebo sa malo stat'
neplatným alebo neúčinným, zavdzuju sa zmluvné strany toto bęzodkladne nahradit'
ustanovením novým, ktoľého zmysel sa bude čo moŽno najviac bližiť zmyslu a účelu
nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho stľany boli
pouŽili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenianahtadzovaného.

8. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostanę dve
vyhotovenia zmluvy a autor dostane jedno vyhotovenie.

9' Zmluvné strany prehlasujú, Že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
plne porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnu a vážnu vôl'u, pľostú akýchkoľvek
omylov' naznak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa 2I.II.2022 V Bratislave dňa 21. 1l. 20Ż2

Mgr. Katarína Trnovská AľtD.
riaditeľka GMB

Tereza Kučerová


