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                                                                                                    CEZ 1291/2019 

 

Zmluva o spolupráci a licenčná zmluva 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 65 zákona č. 185/2015 

Z.z. Autorský zákon  

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

  

Strana 1: 

 

 Názov:    Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO:     00 151 513 

  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

 V zastúpení:   Mgr. Matúš Šutaj Eštok,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Zástupca na rokovanie:  

telefónne číslo:     

e-mail:      

 

(ďalej len „Úrad vlády“ alebo „Nadobúdateľ“) 

 

a 

 

Strana 2: 

 

Titul, meno a priezvisko: Bc. Patrik Kopčan  

 Dátum narodenia:   

Trvale bytom:    

telefónne číslo:   

e-mail:     

 

a 

 

Titul, meno a priezvisko: JUDr. Radovan Antol  

 Dátum narodenia:   

Trvale bytom:    

telefónne číslo:    

e-mail:     

 

(ďalej jednotlivo len „Autor“ alebo spolu „Autori“) 

 

(Nadobúdateľ a Autori sa ďalej spoločne označujú aj ako „Zmluvné strany“)  
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Preambula 

 

1. Úrad vlády je v zmysle Zmluvy č. 40/95-57 o prevode správy k nehnuteľnosti - Vz 70/95 

výlučným správcom nasledovných nehnuteľností: 

 

Kaštieľ v Rusovciach s parkom, pozostávajúci z objektu neogotického kaštieľa, objektu 

čeľadníka, vrátnice, vodojemu a anglického parku s rozlohou cca 13,2 ha. Objekty                          

sú zapísané v katastri nehnuteľností - k.ú. Rusovce, - okres: Bratislava V, obec: BA – m.č. 

Rusovce, na liste vlastníctva č. 577, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 

odbor, pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1 o výmere 2478 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, č. 2 o výmere 201 m², zastavaná plocha a nádvorie, č. 4/5 o výmere 1337 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, č. 4/7 o výmere 727 m², zastavaná plocha a nádvorie, č. 5/1 

o výmere 99469 m², ostatná plocha, č. 5/10 o výmere 31410 m², ostatná plocha,                                 

č. 6 o výmere 5073 m², zastavaná plocha a nádvorie, č. 8 o výmere 37 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, č. 1057 o výmere 2685 m², zastavaná plocha a nádvorie, č. 1058 o výmere 4435 

m², zastavaná plocha a nádvorie, stavby: súp. č. 30 na parc. č. 1057, popis stavby čeľadník, 

na parc. č. 1, popis stavby: kaštieľ, parc. č. 2, popis stavby strážny dom a na  liste 

vlastníctva č. 1096, pozemku parcely registra „C“ parc. č. 5/2 o výmere 15.644 m², ostatná 

plocha 

 

(ďalej len „Kaštieľ“). 

 

2. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, evidovanou v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 105 - 346/1, 2 a 3, a preto podlieha 

ochrane v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.  

 

3. Autori majú záujem v Kaštieli vyhotoviť fotografie a videá, zachytávajúc interiér a exteriér 

Kaštieľa. 

 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, v súvislosti 

s povolením vstupu Autorov do Kaštieľa a následným poskytnutím fotografií a videí, 

vyhotovených Autormi v Kaštieli a jeho okolí, Úradu vlády.  

 

2. Úrad vlády sa týmto zaväzuje prostredníctvom poverenej osoby, na nevyhnutný čas,                    

za dodržania podmienok podľa tejto Zmluvy, povoliť Autorom vstup do Kaštieľa,                        

a to za účelom vyhotovenia fotografií a videí, ktoré budú zachytené na microSD kartu 

(ďalej len „Dielo“). 

 

3. Autori sú počas sprístupnenia Kaštieľa oprávnení vyhotoviť Dielo a po jeho následnej 

úprave sa zaväzujú Dielo bezodplatne poskytnúť Úradu vlády na USB nosiči v jednom 

vyhotovení. 

 

4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sú spôsobilé túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky 

z nej vyplývajúce. 
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Článok 2 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Úrad vlády oznámi Autorom možné termíny sprístupnenia Kaštieľa tak, aby bol možný 

výber aspoň z troch (3) možností, z ktorých bude zvolený jeden (1) na základe dohody 

Zmluvných strán. 

 

2. Autori svojím podpisom na tejto Zmluve berú na vedomie, že Kaštieľ je v havarijnom 

stave a vstupujú doň na vlastné nebezpečenstvo. Autori súčasne berú na vedomie, že 

Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou a preto sú povinní počínať si počas jeho 

sprístupnenia s náležitou starostlivosťou tak, aby zabránili vzniku akejkoľvek škody na 

Kaštieli.  

 

3. Autori súčasne vyhlasujú, že počas sprístupnenia Kaštieľa budú dodržiavať všetky 

bezpečnostné zásady a opatrenia, podľa inštrukcií poverenej osoby Úradu vlády.  

 

4. Autori sú počas sprístupnenia Kaštieľa povinní riadiť sa inštrukciami poverenej osoby 

Úradu vlády. Úrad vlády si súčasne vyhradzuje právo určiť, ktoré konkrétne priestory 

Kaštieľa budú sprístupnené, resp. do ktorých priestorov budú mať Autori vstup 

zamedzený.   

 

5. Autori oznámili Úradu vlády, že Dielo vyhotovené v zmysle tejto Zmluvy, majú záujem 

zverejniť na: 

 

a) www.facebook.com - Patrik Kopčan Photography  

b) video na www.YouTube.com - The Dark Pirate Stories, 

 

pričom na odlišné či rozšírené zverejnenie Diela, ako je ustanovené v tomto odseku 5 

tohto článku Zmluvy, sa vyžaduje písomný súhlas Úradu vlády. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že obsah a forma zverejneného Diela podľa tohto odseku 5 

Zmluvy, bude podliehať schváleniu Úradu vlády. Autori sa zaväzujú pred zverejnením 

Diela poskytnúť Dielo alebo akúkoľvek jeho časť, zamýšľanú na zverejnenie, Úradu 

vlády na odsúhlasenie. Autori nie sú oprávnení zverejniť Dielo alebo akúkoľvek jeho 

časť bez súhlasu Úradu vlády. 

 

6. Autori sú pri zverejnení Diela, resp. po zverejnení Diela, povinní zdržať sa akýchkoľvek 

negatívnych komentárov na adresu Kaštieľa, jeho vlastníka (Slovenská republika) 

a správcu (Úrad vlády), v súvislosti s jeho technickým stavom, vzhľadom, a pod.. 

 

Článok 3 

Licencie 

 

1. Autori vyhlasujú, že k zhotovenému Dielu budú vykonávať majetkové práva autora v 

zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

 

2. Autori vyhlasujú, že sú oprávnení Nadobúdateľovi udeliť licenciu a ostatné oprávnenia 

na používanie Diela v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. 

 

3. Autori touto Zmluvou udeľujú Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela. 

 

4. Licencia na všetky spôsoby použitia Diela, dohodnuté v tejto Zmluve, sa udeľuje 

bezodplatne ako výhradná, čím nie je dotknuté ust. článku 2 ods. 5 tejto Zmluvy, a je 
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územne a časovo neobmedzená. 

 

5. Autori podpisom tejto Zmluvy udeľujú Nadobúdateľovi súhlas na vykonávanie zmien 

a ďalšie rozvíjanie Diela a s tým súvisiace činnosti, najmä avšak nielen: 

 

- spracovávanie Diela, upravovanie Diela, prepojenie a vytváranie odvodených diel, resp. 

ďalších činností, ako aj udeľovanie súhlasu tretím osobám k vykonávaniu týchto činností 

a právo takto spracované, upravené alebo odvodené dielo, resp. inak spracované dielo 

ďalej používať v neobmedzenom rozsahu, 

- sprístupnenie Diela tretím osobám za účelom jeho spracovania, úpravy, prepojenia a 

vytvárania odvodených diel, resp. ďalších činností, 

- rozmnožovanie, rozširovanie a požičiavanie Diela. 

 

6. Poskytnutie licencie v zmysle tohto článku 3 Zmluvy je bezodplatné. 

 

 

Článok 4 

Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade porušenia povinností Autorov v zmysle článku 2 ods. 5 a 6 tejto Zmluvy, Úrad 

vlády je oprávnený uplatniť si voči Autorom zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-- EUR 

(slovom: desaťtisíc eur) za každé porušenie a to aj opakovane. Každý z Autorov je za 

porušenie predmetných povinností zodpovedný samostatne, ibaže by nebolo možné 

preukázať zavinenie len jedného z Autorov – v tom prípade sú Autori zaviazaní zaplatiť 

zmluvnú pokutu spoločne a nerozdielne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zdieľanie Diela a/alebo jeho časti na sociálnych 

sieťach tretími osobami sa nebude považovať za porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto 

Zmluvy Autormi.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými 

súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti 

podľa tejto Zmluvy, si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie 

je v tejto Zmluve uvedené inak.  

 

3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej 

doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa 

považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku 

prevziať, alebo 3. (tretí) pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na 

vyzdvihnutie zásielky na pošte. 

 

4. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných Zmluvnými stranami, resp. ich oprávnenými zástupcami. 

 

5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy 

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky . 
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6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy 

obdržia Autori a 2 (dva) rovnopisy obdrží Úrad vlády. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, obsah záväzku 

je vyjadrený dostatočne určito a zrozumiteľne, nemajú voči nemu žiadne námietky, na 

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: 

 

Za Úrad vlády: Za Autorov: 

 

 

 

 

.......................................................... ....................................................... 

Mgr. Matúš Šutaj Eštok                                                    Bc. Patrik Kopčan  

vedúci Úradu vlády  

Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 ....................................................... 

 JUDr. Radovan Antol 

                                                




