ZMLUVA O DIELO

(ev. SCD: 2017/26/ZML)
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení)
uzavretá medzi:

Objednávateľ:
Slovenské centrum dizajnu, PO MK SR
Zastúpený:
Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
Sídlo:
Jakubovo nám. č. 12, 814 99 Bratislava
IČO:
00699993
IČ DPH:
SK2020831329
DIČ:
2020831329
Právna forma:
príspevková organizácia MK SR
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK92 8180 0000 0070 0023 9814
(ďalej len „objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
č. účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Studio 001, s.r.o.
Viktor Lipták (konateľ)
Sokolská 24, 900 01 Modra
35 890 118
SK2021845595
2021845595
Tatrabanka, a. s.
2628061166 / 1100

I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovovanie a dodávanie diela (alebo poradenstvo v oblasti tvorby
grafiky, grafických návrhov a počítačových programov) zo strany zhotoviteľa podľa nasledovnej
špecifikácie objednávateľa:
Reedícia Newsletteru Slovenského centra dizajnu v rozsahu
Grafické návrhy 1,0 ks
– grafické návrhy pre všetky typy newsletterov
– grafické návrhy pre počítač a mobil (responzívny dizajn)
Programovanie 1,0 ks
–vytvorenie HTML šablón na základe grafického návrhu
– implementácia šablón do SwiftMail (nástroj na správu newsletterov)
- vytvorenie prehľadného manuálu používania
TYPY NEWSLETTEROV
– periodicita 2 týždne (základný, rozšírený)
– základný informačný SCD + knižnica
– rozšírený informačný SCD + e-designum
– jednosprávový krátky
– jednosprávový s plnou informáciou
OBSAH
– responzívny pre mobily
– fotografie 200x200 px
– editácia cez aktuálne fungujúci systém ELETu
– hlavičku bude tvoriť logo SCD
– aktualizované logo dodá SCD
– v hlavičke bude aj preklik na anglickú verziu správy formou kotvy
– päta správy – logá MK SR, adresy a podobné informácie - podľa operatívnej dohody

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

– zakomponovať partnerov – oblasť nad pätou, modifikovateľná - podľa potrieb prezentácie
partnerov (JTB a iní).
Dielo je výsledok grafických, počítačových alebo programátorských prác. Výsledkom je autorské
dielo, pričom touto zmluvou je udelená v čl. IV licencia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v elektronickej forme.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo podľa čl. I., bodov 2 až 3 prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi odmenu v zmysle čl. II tejto zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujú, že objednávateľ je nositeľom nápadov, myšlienok, konštrukcií, práce
a dielo sa bude tvoriť podľa jeho inštrukcií. V prípade, že by Zhotoviteľ získal majetkové práva
k autorským dielam vytvoreným pri spolupráci podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa v ich celom rozsahu
postúpiť bezodkladne po získaní na Objednávateľa, a to bezodplatne.
Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi potrebné podklady pre zhotovenie diela a poskytnúť
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v elektronickej forme, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa čl. I., bodov 2 až 3 prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi odmenu
v zmysle čl. II tejto zmluvy.

II.
CENA DIELA
1. Za poskytnutie prác a zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Cena:
Grafické návrhy
320,00Eur
Programovanie
240,00Eur
Spolu
560,00Eur
DPH 20 %
112,00Eur
Spolu vrátane DPH
672,00Eur
3. Dohodnutá cena bude zhotoviteľovi vyplatená po písomnom odovzdaní diela na základe faktúry.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu zhotoviteľovi bankovým prevodom na účet zhotoviteľa
do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Cena zahŕňa jednak odmenu za výkon prác, všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil pri
poskytovaní prác a zohľadňuje aj fakt, že zhotoviteľ nemôže vykonávať majetkové práva dielam.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi potrebné podklady pre zhotovenie diela a poskytnúť
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dielo elektronickou
formou – uvedené bude potvrdené písomným Preberacím/odovzdávacím protokolom.
Objednávateľom poverenou osobou k prevzatiu diela je PhDr. Anna Faklová, vedúca ODIS SCD
ak objednávateľ neurčí písomne inú osobu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne a na svoje nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa svojich najlepších schopností a vedomostí, riadne
a včas.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa pokynov objednávateľa. V prípade, že počas
vyhotovenia diela dôjde k zmenám, ktoré sú v rozpore s pokynmi objednávateľa, zhotoviteľ je
povinný na to bez zbytočného odkladu objednávateľa upozorniť a riadiť sa jeho ďalšími pokynmi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby diela v čase jeho odovzdania. Po odovzdaní zodpovedá len za tie
chyby, ktorí vznikli porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré
vznikli neodborným nakladaním s dielom zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa pri trvaní
tejto Zmluvy, a pri poskytovaní prác a zhotovovaní diel dozvedel od objednávateľa alebo jeho
spolupracovníkov. Povinnosť zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety trvá aj po zániku tejto
Zmluvy.

IV.

Licencia, úprava práv k autorským dielam, ktoré vzniknú
1. Zhotoviteľ touto zmluvou k tomuto dielu alebo jeho častiam, ktoré sú autorským dielom
udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. licenčnú zmluvu a práva.
Dielom pre účely tohto bodu je každý výsledok prác poskytnutý/sprístupnený zo strany
zhotoviteľa objednávateľovi počas trvania tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie autorských diel obsiahnutých v tom
ktorom diele alebo jeho časti na všetky známe spôsoby použitia v čase podpisu tejto zmluvy,
pričom objednávateľ je oprávnený užívať diela najmä nasledovne:
a) nainštalovať si ich na neobmedzený počet pracovných staníc a využívať ich schopnosti a
vlastnosti pri svojej podnikateľskej činnosti,
b) umiestniť ich na akúkoľvek web stránku (web sídlo) a umožniť využívanie ich schopností aj
tretím osobám užívajúcimi tú ktorú web stránku,
c) sprístupniť ich používanie cez server neobmedzenému počtu pracovných staníc, ktorých
prístup môže byť realizovaný aj cez internet,
d) diela upravovať, meniť, spracovávať, urobiť ich preklad zo strojového kódu do zdrojového
jazyka,
e) diela akokoľvek rozmnožovať, rozširovať diela, nakladať s nimi (napr. predaj, prenájom),
f) použiť diela v rámci svojich reklamných a propagačných aktivít realizovaných akoukoľvek
formou,
g) využívať na iné spôsoby použitia uvedené v § 19 až 33 Autorského zákona.
3. Zhotoviteľ udeľuje licenciu ako výhradnú licenciu, a to na neobmedzený čas a v
neobmedzenom rozsahu. Licencia sa poskytuje bezodplatne.
4. Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s § 72 Autorského zákona objednávateľovi písomný súhlas
na poskytnutie sublicencie tretej osobe ako aj súhlas licenciu k dielam postúpiť.
5. Práva udelené v tomto článku nadobúda objednávateľ k tomu ktorému dielu alebo jeho časti
momentom, keď mu bude dielo alebo jeho časť poskytnutá/sprístupnená, a to aj v prípade, že
sa jedná o rozpracované dielo a nedošlo k odovzdaniu diela.
6. Aj v prípade zániku tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, tento bod zmluvy zostáva naďalej
platný a účinný ako samostatná licenčná zmluva k dielam a ich častiam.
7. Práva podľa tohto bodu sa týkajú tak diel ako celkov ako aj ich častí.
8. Zhotoviteľ je povinný konať tak, že bude mať také práva, aby všetky práva podľa tohto článku,
ktoré objednávateľovi udelí, boli udelené riadne a objednávateľ ich využívaním nebude
porušovať práva tretích osôb, najmä objednávateľ je povinný vysporiadať práva s autormi diel
a v prípade zamestnaneckých diel je povinný vyžiadať si súhlas na postúpenie licencie.
9. Ak objednávateľ zanikne, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na jeho právneho
nástupcu.

V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas
a v potrebnej kvalite.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak dielo má pri jeho odovzdávaní vady, ktoré vznikli na
základe okolností na strane zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu alebo jej časť.

1.
2.
3.
4.
5.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom zmluvných
strán.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva výtlačky
tejto zmluvy.
Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa spravujú Obchodným
zákonníkom a v časti práv k autorským dielam podľa Autorského zákona.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné
strany súhlasia so zverejnením zmluvy v uvedenom registri.

V Bratislave dňa 28. 4. 2017

..................................................
zhotoviteľ

....................................................
objednávateľ

