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Zmluva
o Yytvorení dĺela a udelení licencie na jeho použitie

uzatvorenâ podľa zźtkonač,. 18512015 Z. z. Autorský zákon v zneni neskorších pľedpisov

Objednávatel': Galéľia mesta Bľatĺslavy
sídlo: Fľantiškánske nám. 11, 815 35 Bľatislava
lČo: I79 752
zastúpený: . Vgr. Katarína Trnovská, ArtD., ľiaditeľka
bank. spojenie: CSOB
IBAN: SK90 7500 0000 0000 2593 6323
(ďalej len,'objedn tĺvateľ" alebo,,GMB")

Autoľ:
twalý pobý:
dátum narodenia:
rodné číslo:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len,, autoť')

Mgľ. Adrĺán Kobetič

I.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záwäzok autoľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
vývorit'dielo a udelit'objednávatęľovi licenciou súhlas na pouŽitie tohto diela aztw'dzok
obj ednávat eľ a zaplatiť autoľovi odmenu.

2. objednávateľ týmto objednáva u autora zhotovenie diela: konzultácia k pľojektu
Umenie mesta, a konzultácia k tvoľbe prĺpľavovaného online ľegistra (databázy) diel
vo verejnom priestore.
(ďalej len ,,konzulttLcia" / ,,dielo").

il.
Rozsah a spôsob plnenĺa

Za uěęlom splnenia svojho zéxäzku, deťlnovanéhp v článku I. tejto zmluvy, autoľ
zabezpeči r"uÍirźr"i, konzultácie k projektu Umenie mesta a pripravovâného registra diel
vo verejnom priestore v rozsahu a pre cieľové skupiny tak, ako je určené v článku I. tejto
zmluvy.

III.
Spôsob použitia diela

1. Autor týmto udeľuje objednávateľovi svoj jasný a neodvolateľný súhlas s použitím
diela pre účely objednávatel'a, t. j. príprava, tvoľba areaLizźrcia projektu.
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TV.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1. Autor sa v Zmysle tejto zmluvy zavëĺzuje pľe objednâvateľa vyhotoviť dielo, ktoré je
výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora pozostávajúcej z koncepčnej prípravy, tvoľby
areďlizácię projektu tak, ako je definované v článku I. tejto zmluvy.

2. Autoľ je povinný vývoriť dielo osobne a písomne.
3. Autor sa zavázuje dielo vývoriť v termíne do 10. 11. 2022 (článok I. tejto zmluvy)'
4. objednávat eľ sa zavázuje zabezpeěiť organizačné sluŽby podujatí (pľopagácia progľamov'

registrácia účastníkov a pod.).

v.
Odmena

1. Autoľovi vznikânáľok na odmęnu za vývorenie diela a odmenu za udelenie súhlasu na

jeho použitie.
2. odmena zavývorenie diela podľa článku I tejto zmluvy bola zmluvnými stranami

dohodnutá vo výške 130 € zarealizźrciu programu, ktoý je predmetom tejto zmluvy'
3. V dohodnutej odmene je zahmutâ aj odmena za udelenie licencie na pouŽitie diela podľa

článku III. tejto zmluvy.
4. objednávat ęľ sa zavđzuje autoľovi odmenu zaplatiť prostredníctvom bankového prevodu

na účet autora najneskôľ do 20. 11. 2022.

5. objednávateľ neodvádza povinný odvod 2o/o do príslušného umeleckého fondu podľa

osobitného pľedpisu (ztlkonNR SR č,.I3lI993 Z.z. o umeleckých fondoch).

6. Zm|uvĺé strany sa v súlade s ust. Ş 43 ods. |4 zâkonaě. 59512003 Z.z. o ďani z príjmov v
znení neskoľších predpisov dohodli, že ďaň vyberaná zrâŽkou sa neuplatní a autor

(daňovník) je povinný odmenu zdaniť sám pľostredníctvom daňového pnznania.

vI.
Tľvanie zmluvy a možnosti jej ukončenia

1. Táto zmluva savzatvźĺta na dobu určitú do vývorenia a vykonania diela.

2. Zmluvu je moŽné ukončiť písomnou dohodou zmluvný'ch strán, alebo odstúpením od

zmluvy v prípade poruŠenia povinností zmluvných strán.

3. Úoĺnty odstúpenia nastávajú dňom doruěenia písomného ozntlmenia druhej zmluvnej
stľane.

VII.
Záşerečné ustanovenia

1. Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

Ż. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle GMB
3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou vo forme dodatku s

podpismi zmluvných strán.

4. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia pre právne vzťahy mędzi zmluvnými
stľanami ustanoveniaztlk' č,.I85l2Ol5 Z. z. Autoľský ztlkonv znęni neskorších
predpisov.



5. ostatné náleŽitosti, ktoré zmluva neupľavuje, sa iadiapodľa platného práva Slovenskej
republiky, najmä podľa občianskeho zákonníka.

6. Autoľ vyhlasuje, Že vylučuje kolektívnu spráw svojich pľáv k dielu v súlade s Ş 84 AZ.
7. Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy malo byt' alebo sa malo stať neplatným

alebo neúčinným, zavázuju sa zmluvné stľany toto bezodkladne nahĺadiť ustanovením
novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviacbližiť zmyslu a účelu nahradzovaného
ustanoveniatak, že by bolo možné pľedpokladať, že by ho strany boli pouŽili, keby vędeli
o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanoven ia nahradzovaného.

8. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane dve
vyhotoveniazmluvy a autoľ dostane jedno vyhotovenie.

9. Zmlwné strany prehlasujú, Že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
plne poľozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú avtĺžĺuvôľu, pľostú akýchkoľvek
omylov, naznak čoho pripájajú svoje podpisy.
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riaditeľka GMB
Mgr. Adľián Kobetič

autoľ


