INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15

Číslo úlohy
Riešiteľ/gestor

1 0 0 1 0 1
2000/BENČIČ

Z M L U V A č. 917/2019
o vytvorení, použití a šírení autorského diela
ZMLUVNÉ STRANY
1.

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
Leškova 16, 81795 Bratislava 15
Tiborom Pappom, PhD., riaditeľom
003964
2020890124
SK2020890124
Štátna pokladnica
7000088737/8180
SK30 8180 0000 0070 0008 8737

Objednávateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
DIČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN

(ďalej len objednávateľ) na strane jednej

a
2.

Autor
Trvalý pobyt
Číslo občianskeho preukazu
Rodné číslo
Dátum narodenia
IBAN

RNDR. MÁRIA JOSEFSONOVÁ
J. C. Hronského, 010 01 Žilina
SP 555490
635120/7247
20. 1. 1963
SK44 0200 0000 0063 2914 6432

(ďalej len autor) na strane druhej
Zmluva sa uzatvára podľa § 91 a 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a § 631 až 643 Občianskeho zákonníka takto:
ČLÁNOK I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je dielo:
Dodanie mesačných odhadov vývoja indexov cien stavebných prác za mesiace 01,
02, 04, 05, 07, 08, 10, 11/2019 a upravených odhadov za uvedené mesiace, ktoré
budú vykonané na základe údajov získaných v rámci štatistického zisťovania Ceny
stavebných prác realizovaného v mesiacoch 03, 06, 09, 12/2019.
ČLÁNOK II.
TERMÍN PLNENIA
1. Autor sa zaväzuje odovzdať autorské dielo v termíne do 31.12.2019.
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V prípade meškania s odovzdaním diela dlhšie ako 30 pracovných dní môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť. Autor nie je v omeškaní v prípade, že nastali objektívne
prekážky možnosti plnenia podľa tejto zmluvy, alebo z dôvodov neplnenia povinností
na strane objednávateľa.
ČLÁNOK III.
ROZSAH PRIVOLENIA NA POUŽITIE A ŠÍRENIE DIELA

1.

Autor poskytuje touto zmluvou objednávateľovi licenciu na používanie diela za
podmienok stanovených touto zmluvou.

2.

Objednávateľ má právo použiť dielo pri plnení všetkých úloh patriacich do predmetu
jeho činnosti v takom rozsahu, ako si to vyžaduje rozsah výskumu, analytických, projekčných a metodických prác a poskytovania služieb objednávateľa. Za tým účelom
je oprávnený najmä:
a) vyhotoviť rozmnoženiny diela,
b) verejne rozširovať rozmnoženiny diela,
c) spracovať, vykonať preklad a adaptáciu diela,
d) zverejniť dielo.

3.

Autor týmto vyjadruje svoj súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený poskytnúť
súhlas na použitie diela tretej osobe, alebo licenciu postúpiť. Autor sa zaväzuje
neuplatňovať majetkové práva voči tretím osobám za používanie diela, ktorého
vytvorenie je predmetom tejto zmluvy. Autor je povinný zdržať sa použitia diela.
ČLÁNOK IV.
PRÁVA A POVINNOSTI AUTORA

1.

Autor je povinný odovzdať dielo podľa tejto zmluvy objednávateľovi elektronicky
v takej forme, aby mohlo byť použité na daný účel a šírenie dohodnutým spôsobom,
ak sa strany nedohodnú inak.

2.

Akékoľvek zásahy do obsahu, formy a povahy vytvoreného autorského diela (napr.
spätná analýza, rozklad, dekompiláciu, preklad a pod.), okrem zásahov, ktoré by boli
potrebné na modifikovanie diela na účel dosiahnutia súčinnosti s inými autorskými
dielami a systémami, podliehajú súhlasu autora.

3.

Autor sa zaväzuje, že po doručení písomnej požiadavky objednávateľa je povinný
bezodplatne bez zbytočného odkladu navrhovať, kódovať, skúšať, dokumentovať
a dodávať zlepšenia a zmeny diela, potrebné na odstránenie vlastností, ktoré by
podstatne vplývali na dohodnutú funkčnosť.

4.

Licencia je výhradná, na základe čoho sa autor zaväzuje neposkytnúť tretej osobe
práva na použitie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ani jeho modifikovanej
podoby, bez súhlasu objednávateľa. Licencia sa poskytuje na celý čas autorskoprávnej ochrany diela.

5.

V prípade zistenia vád autorského diela je objednávateľ povinný tieto bezodkladne
písomne reklamovať s uvedením rozsahu a charakteru vád, a to najneskôr pri
zjavnej chybe do 14 dní od prevzatia autorského diela.

6.

Odstrániteľné vady je autor povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne, alebo
v primeranej lehote, ktorá je ak sa strany nedohodnú inak 15 pracovných dní.
V prípade neodstránenia vád v primeranej lehote, alebo ak sú vady neodstrániteľné,
je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
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Autor je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy.
ČLÁNOK V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1.

Objednávateľ je povinný pri používaní a šírení autorského diela uvádzať meno autora tohto diela v tvare a spôsobom, ako boli pôvodne uvedené v poskytnutej verzii autorského diela. Súčasne je oprávnený k menu autora vhodným spôsobom pripojiť
svoj názov.
ČLÁNOK VI.
CENA ZA DIELO

1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie autorského diela cenu za
dielo v celkovej sume
5000,- €
slovom: eur.

2.

Nárok na cenu za dielo vzniká autorovi odovzdaním riadne vytvoreného autorského
diela objednávateľovi v termíne v zmysle čl. II. bod 1 tejto zmluvy. Objednávateľ
vyplatí cenu za dielo prevodným príkazom na bankový účet autora uvedený
v záhlaví tejto zmluvy v lehote 10 pracovných dní od dodania diela.

3.

Licencia k vytvorenému dielu sa poskytuje bezodplatne.

4.

Za oneskorené plnenie predmetu zmluvy má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania plnenia, nie však viac
ako 20 % z ceny diela.

5.

Autor má v prípade omeškania úhrady za dodané dielo právo uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,01 % za každý deň
omeškania.
ČLÁNOK VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné problémy technického, ekonomického a právneho charakteru, ktoré by mohli vzniknúť z tejto zmluvy, budú v prvom rade
riešiť dohodou, spoločne, uvážlivo a korektne, v podmienkach rešpektujúcich zákonnosť a vzájomné záujmy, na princípe obojstranného úžitku a prospešnosti.

2.

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z.

3.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane autor a tri
objednávateľ.

4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Autorského
zákona a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
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5.

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, písomnosti sa považujú za doručené opačnej
strane ich prevzatím, odmietnutím prevzatia alebo tretím dňom po ich odoslaní
poštou ako doporučená zásielka, ak boli odoslané písomne na adresu adresáta
uvedenú v obchodnom registri alebo v záhlaví zmluvy. Uvedené platí primerane ak
sa doručovanie neuskutočňuje prostredníctvom pošty, ale osobne alebo
prostredníctvom kuriérskej služby.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a podpisujú túto zmluvu po jej prečítaní ako úplnú a správnu,
vyjadrujúcu ich skutočne prejavenú slobodnú vôľu.

7. V zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) ste dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sa budú
spracovávať v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) a c), t.j. spracovanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp.
podľa osobitného predpisu. Všetky informácie o ochrane osobných údajov sa môžete
dozvedieť na www.infostat.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
8.

V zmysle zákona sme povinní poskytnúť Vám potrebné informácie. Tieto informácie
vo forme prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o vytvorení, použití
a šírení autorského diela.

Bratislava xxxxxxxx

Tibor Papp, PhD., riaditeľ
za objednávateľa

RNDr. Mária Josefsonová
za autorku

Základná finančná kontrola
Označenie finančnej operácie
alebo jej časti
Zamestnanec zodpovedný za
rozpočet

Zamestnanec zodpovedný za
vecné plnenie

Štatutár
*nehodiace sa prečiarknuť
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Autorská zmluva - RNDr. Mária Josefsonová
Finančnú operáciu alebo jej časť
je/nie je možné vykonať*
Vo finančnej operácii je/nie je možné pokračovať
Finančnú operáciu je/nie je potrebné vymáhať*
Finančnú operáciu alebo jej časť
je/nie je možné vykonať*
Vo finančnej operácii je/nie je možné pokračovať*
Finančnú operáciu je/nie je potrebné vymáhať*
Finančnú operáciu alebo jej časť
je/nie je možné vykonať*
Vo finančnej operácii je/nie je možné pokračovať*
Finančnú operáciu je/nie je potrebné vymáhať*

Anna BRADIAKOVÁ
dátum:

podpis
Anton BENČIČ

dátum:

podpis

Tibor PAPP
dátum:

podpis

