
ZMLUVA  O DIELO  A LICENČNÁ  ZMLUVA

č. 0272022

uzavretá podra E3 536 a nasl. ;ákoyia č. 513/1991 Zb. Obchodnélio zrtkonníbt rt 5 65 a nrtsl. zákoyia č,
185/2015 Z. z. Autorský  zákon v znení neskoršíc1i py*nycli  predpisov (ďa1ej len,Zniluva")

medzi  ;nasledomýnii  zmhívnými  stranami:

Objednávatel"

Názov

Sídlo

IČO

Registračné  číslo

Registrový  úrad

Bankové  spojenie

Číslo  účhi  (IBAN)

Telefón

Mailová  adresa

V zastúpení

Zhotovitel'

Meno  a priezvisko

Trvale  bytom

Dáhim  narodenia

Číslo  OP

Bankové  spojenie

IBAN

Telefón

Mailová  adresa

Dobrý  dom,  n. o.

Karpatská  3112/24,  811 05 Bratislava-Staré  Mesto
53 266 064

OVVS-107790/553/2020-NO
Okresný  úrad  Bratislava

Slovenská  sporitďňa,  a.s

SK82  0900 0000  0051 7394 0503
+421  2 59 246 296

riaditel@dobry-dom.sk

Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel'ka

d'a1ej 1en,objedrxávate1"
n

Mgr.  art.  Milina  Zimková

««h

d'alej 1en,zhotovite1"
objednávatera zhotovitel'd'a(ej  ten ,zm[utmé  strany"

Clánok  I.
Predmet  zmluvy  a podmienky  vykonania  zmluvy

1.1  Predmetom  tejto zmluvy  je záväzok  zhotovitel'a  vytvoriť  adodať  pre  objednávatďa
umelecké  dielo  - grafický  list  adjustovaný  v ráme  v počte  IO ks, (ďalej  len  ,,dielo"  alebo
,,predmet  plnenia")  a záväzok  objednávatďa  zaplatiť  zhotovite1'ovi  dohodnutú  odmenu.

1.2  Predmetomtejtozm1uvyjeďa1ejude1enie1icencienapoužitiegrafickýchlistovvytvorených

na základe  tejto  zmluvy  a záväzok  objeôávatďa  zaplatiť  licenčnú  odmenu,  ktorá  je
zahrnutá  v doliodnutej  ceiíe  diela, a to v súvislosti  použitírn  diela  poďI'a  'B 19 ods.  4 písm.  e)
bod  I Autorského  zákona.

1.3  Zhotovitel"sazaväzujezhotoviťdie1opodl"ač1ánkuIbodul.1tejtozm1uvyvlastnoutvorivou

duševnou  činnosťou,  sodbornou  starostlivosťou,  vo  vlastnom  mene,  na  vlastnú
zodpovednosť,  v lehote  dohodnutej  v tejto  zmluve  a v súlade  s ustanoveniami  tejto  zmluvy,
ako aj v súlade  s pokynmi  a požiadavkami  objednávatel"a.  V prípade,  ak zhotovitď
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zabezpečuje  plneiíe  jednotlivých  častí  zmluvy  prostredi'úctvom  subdodávatďov,  je poviru'tý
povinnosťami,  vyplývajúcimi  mu  z tejto  zmluvy,  preukázatel"ne  zaviazať  i  svojich
subdodávatďov,  pritom  však  nesie  voči  objeďnávatďovi  rovnakú  zodpovednosť,  ako  keby
tieto  povinnosti  plnil  sárn.

1.4  Zhotovitď  je pový  bez  meškania  písomne  iiíormovať  objednávatel"a  o vzniku  akejkorvek
udalosti,  ktorá  bráni  alebo  sťažuje  realizáciu  diela  s dôsledkom  omeškaiía  a predÍženia  času
plnenia.  Ak  zhotovitď  zistí  pri  vykonávaní  diela  skryté  prekážky,  ktoré  mu  znemožňujú
vykonanie  diela  dohodnutým  spôsobom  alebo  v doliodnutom  čase,  je zliotovitď  povinný  to
písomne  oznárniť  bez  zbytočného  odkladu  objednávatďovi  a zabezpečiť  realizáciu  diela
prostredníctvom  subdodávatďov  a tretích  osôb  tak,  aby  nedošlo  k omeškaniu  s odovzdaním
diela.

1.5  0bjednávatď  sa  zaväzuje  po  celú  dobu  platnosti  tejto  zmluvy  so  zhotovitďom
spolupracovať  a poskytovať  mu  všetku  potrebnú  a doshipnú  súčinnosť  v  rozsahu
nevyhnutnom  na  plnenie  povinností  zhotovitel"a  podl"a  tejto  zmluvy.

1.6  0bjednávate1'  sa  zaväzuje  riadne  zhotovené,  dokončené  dielo  prevziať  auhradiť  zaň
prislúchajúcu  odmenu  v zmysle  článku  III  tejto  zmluvy.

Článok  II.

Termíny  a miesto  plnenia

2.1  Zhotovitď  je povinný  vytvoriť  a odovzdať  dielo  v súlade  s podmienkarni  doliodnutými
v tejto  zmluve  najneskôr  do  dňa  23.09.2022.

2.2  Miestom  plnenia  predmehi  tejto  zmluvy  je adresa  zriaďovatďa  objednávatďa:  Mestská  časť
Bratislava-Staré Mesto, Vajayiskžho nábrežie 90/3, 814 21 Bratis1ava. Objednávatď  preberie dielo
iía  základe  písomného  protokolu  o odovzdaní  a prevzatí  diela.  Pre  vylúčenie  akýchkorvek
pochybností  ako  aj v záujme  predchádzania  prípadným  sporom  sa zmluvné  strany  dohodli,
že za moment  odovzdania  diela  sa bude  rozurnieť  okarnih  spísania  osobitného  Preberacieho
protokolu.

2.3  Zmluvné  strany  sa dohodli,  že vlastnícke  právo  k dielu  prechádza  na objednávatďa
zaplatenírn  ceny  podl"a  článku  III. tejto  zmluvy,  odovzdarié  Preberacím  protokolom  o
odovzdaní  a prevzatí  diela,  a objeôávatď  je bez  obmedzení  oprávnený  nakladať  s dielom,
t. j. neobmedzene  ho  využívať  a umožniť  jeho  používanie  tretím  subjektom.

Článok  III.

Odmena

3.1  Zmluvné  strany  sa dohodli,  že celková  cena  diela  je konečná,  dohoôutá  podlI'a  zákona  č.
18/1996  Z.z. o cenách v znerú neskorších predpisov  a vyhlášky  č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva  zákon  o cenách  v znení  neskorších  predpisov,  vo  výške  IOOO,OO  EUR  (slovom:
jedentisíc  eur).

3.2  Cena  zahÝňa  odmenu  pre  zhotovitďa,  licenciu  k dielu,  ako  aj všetky  náklady  na  zhotovenie
diela  a všetky  súvisiace  služby  v súlade  s článkom  I bodom  1.1  tejto  zmluvy.

3.3  Zmluvné  strany  sa dohodli,  že objednávatelI'  uhradí  dohodnutú  odmenu  do IO pracovných
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dní  po  dodaní  diela  v zmysle  článku  II. bod  2.2 tejto  zmluvy.

3.4  0bjednávatď  nezodpovedá  za zvýšené  náklady  na realizáciu  diela,  ktoré  nevie  ovplyvniť
(súvisiace  napr.  s infláciou,  rastu  spotrebitďských  cien  a pod.),  ktoré  sa vyskytnú  po  podpise
tejto  zmluvy  a zhotovitď  nie je oprávnený  od objednávatel"a  požadovať  žiadne  d'alšie
finančné  prostriedky.

Článok  IV.

Licencia

4.1 ZhotovitelI'  ude1'uje  objednávatďovi  súhlas  na použitie  diela  vytvoreného  a dodaného  na
základe  tejto  zmluvy,  a to všetkýrni  v súčasnosti  známymi  spôsobrni  použitia  najmä  (nie
však  výlučne)  nasledovnýrni  spôsobrni:
a) spracovayiie  diela,  spojeyiie diela s iyiým  dieloni,

b) zaradenie dieta do databázy podra 83131 Autorského zákonrt,
c) vyliotoveníe  rozmnožerún  die7a za1'u=ňajúc roznmoženiyíy  prianie  aj nepriame,  trvalé  aj dočasné,
vcelku aj sčasti, akýinikol'vek techyiicla)mi prostriedkanQzariadeniami a v akejkorvek forme, a pokiar
ide o roznmoženiyiy v elektroyiickej forme, tak v režime s on-line aj off-line,
d) verejné  rozširovayiie  originálu  diela a1ebo roznnioženín  diela prevodom  vlashtíckelio  práva,
vypožičayúm a/alebo yiájmom,
e) uvedenie  diela na verejnosti  verejným  vystaveyiíyn  oyiginálov  die1a a1ebo roznmožeyiín  diela,
verejným  vykoyiayzím  die1a alebo verejným  prenosom  die1a.

4.2  Zhotovitel"  udďuje  licenciu  ako výhradnú,  v neobmedzenom  rozsaliu  a na celú  dobu
trvania  autorskýcb  majetkových  práv  k dielu.

4.3 Zhotovitď  udeďuje  objednávatďovi  súhlas  na udelenie  sublicencie  v rozsahu  udelenej
licencie  alebo  jej časti.  Zhotovitď  udďuje  objednávatďovi  súhlas  na postúpenie  licencie
ako  celku  alebo  niektorého  z jej jednotlivých  oprávnení.

4.4.  Zhotovitel"  vyhlasuje,  že je oprávnený  licenciu  v zmysle  tohto  článku  zmluvy  udeliť  a že
dielo  vytvorené  v zmysle  tejto  zmluvy  nebude  zaťažené  právarni  tretích  osôb,  ktoré  by
bránili  ich  použitiu  v  zmysle  udelenej  licencie.

Článok  V.
Náhrada  škody  a okolnosti  vylučujúce  zodpovednosť  (vyššia  moc)

5.1 Zmluvná  strana  ktorá  poruší  svoju  povinnosť  vyplývajúcu  zo zmluvy,  je poviiu'iá  nahradiť
škodu  tým  spôsobeiiú  druhej  zmluvnej  strane.  Náhrada  škody  sa riadi  príslušnýrni
ustanoveniarni  Obchodného  zákonníka.  Zmluvná  strana  nie  je povinná  nahradiť  škodu  ak
preukáže,  že  porušenie  povinnosti  bolo  spôsobeiíé  okolnosťami  vylučujúcimi
zodpovednosť.

5.2  Každá  zo zmluvných  strán  je oprávnená  požadovať  od druliej  zmluvnej  strany  náhradu
škody  v celom  rozsahu  aj v prípade,  že ide  o porušenie  povinnosti  druliej  zmluvnej  strany,
na  ktorú  sa vzťal'íuje  zmluvná  pokuta.

5.3 Zodpovednosť  zmluvných  strán  za čiastočné  alebo  úplné  neplnenie  zmluvných  povinností
je vylúčená,  ak sa tak stalo v dôsledku  okolností  vylučujúcich  zodpovednosť  podlI'a
Obchodného  zákonrúa.  V takomto  prípade  nie  je poškodená  zmluvná  strana  oprávnená
požadovať  od  porušujúcej  zmluvnej  strany  uhradenie  zmluvnej  pokuty  podra  tejto  zmluvy.
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5.4  Podmienkou  vylúčenia  zo zodpovednosti  je, že dotknutá  zmluvná  strana  bez  zbytočiíélio
odkladu  upozorní  druhú  zmluvnú  stranu  na  začiatok  a podstatu  vyskytnutia  sa vyššej  moci.
Zmluvná  strana,  ktorá  sa odvoláva  na  vyššiu  mog  využije  všetko  svoje  úsilie  na  nápravu
situácie  a na  odstránenie  príčiny  svojej  neschopnosti  plniť  zmluvu  v čo najväČšom  rozsahu
a v primeranom  čase.  Dodacie  lehoty  a všetky  ostatné  lehoty  sa po  dobu  trvania  vyššej  moci
predlžujú  o dobu  jej pôsobenia.  Zmluvná  strana,  ktorá  sa odvoláva  na  vyššiu  moc,  bez
zbytočnélio  odkladu  oznárni  druhej  strane  jej  zánik.

5.5  Ak  je  trvanie  vyššej  moci  dlhšie  ako  3 mesiace,  zmluvné  strany  dohodnú  nový  termtn  plnenia
písomným  dodatkom  k tejto  zmluve  alebo  iným  spôsobom  upravia  vzájomné  oprávnené
nároky.

Článok  VI.

Porušenie  zmluvných  povinností  a odstúpenie  od  zmluvy

6.1 Zmluvné  strany  sa v súlade  s ustanoveniami  0 263 0bchodného  zákonrúa  dohodli,  že v
súvislosti  s ukončer  zmluvného  vzťahu  medzi  zmluvnýrni  stranami  vylučujú  pre  účely
tejto  zmluvy  a vzťahov  z nej vyplývajúcich  účinnosť  fi 344 až 357 0bchodného  zákonníka,
teda  zmluvné  strany  sú oprávnené  túto  zmluvu  ukončiť  výlučne  spôsobmi  uvedenýrni
v  tomto  článku  zmluvy.

6.2  Táto  zmluva  môže  zaniknúť  výlučne  nasledovnými  spôsobrni:

písonmott  dohodozt  zmht'oných  strán;  aLebo

odstúpením  zo stywy  objedyiávate1'a  zi prípade  rozhodnutia  nerealizovnť  die(o,  pričom  zyydttzia
v takonúo  prípade  zaniká  okamihom  doručenia  písoyiiného  odstúpenia  zo straany  objednávatel'a
z1iotovite1'ovi.

6.3  Zmluvné  strany  sú oprávnené  ukončiť  platnosť  a účinnosť  tejto  Zmluvy  na základe
písomnej  dohody.  V  prípade  ukončenia  zmluvného  vzťahu  na  základe  písomnej  dohody
zaniká  táto  Zmluva  óom  uvedeným  v písomnej  dohode,  resp.  ak  tento  v písomnej  dohode
uvedený  nie  je,  dňom  jej  účinnosti.

6.4.  S poukazom  na  znenie  5 300 0bchodného  zákonníka  a riasl.  sa zmluvné  strany  dohodli  pre
prípad  porušenia  poviruiostí  vyplývajúcich  zo zmluvy  na zaplatení  zmluvnej  pokuty.
Zmluvná  strana,  ktorá  povinnosť  zo zmluvy  poruší  je povinná  zaplatiť  druhej  strane
zmluvnú  pokutu  aj v prípade,  ak oprávnenej  strane  nevznikla  škoda.  Za porušenie
povinností,  zakladajúcich  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  sa na  strane  zl"iotovitďa  považuje
nesplnenie  terrnínu  odovzdania  zhotoveného  diela.

6,5  Zmluvná  pokuta  predstavuje  jednorazovú  sumu  IOO,OO EUR  (slovom  jednosto  eur),  pričom
je splatná  do  10  dní  po  nesplnení  terrnínu  odovzdania  zhotoveného  diela.

Článok  VII.

Doručovanie

7.1  Všetky  listiny,  dokumenty,  požiadavky  aoznámenia  podl"a  tejto  zmluvy  (ďalej  ako
,Oznámenia")  budú  medzi  zmluvnýrni  stranarni  zabezpečované  listarni  doručovanými
poštou,  osobne  alebo  e-mailovou  správou.
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7.2  Ak  bolo  Oznámenie  zasielané  poštou,  považuje  sa za doručené  dňom,  v ktorom  ho  adresát
prevzal  alebo  odrnietol  prevziať,  alebo  na treť  pracovný  deň  odo  dňa  podania  zásielky  na
pošte,  ak sa uložená  zásielka  zaslaná  na adresu  sídla  zmluvných  strán  uvedenú  v tomto
článku  zmluvy  vrátila  späť  odosielatelI'ovi.  Ak  bolo  oznámenie  doručované  osobne,  považuje
sa za doručené  dňom,  v ktorom  ho adresát  prevzal  alebo  odrnietol  prevziať.  Ak  bolo
oznámenie  zasielané  e-mailom  v čase od  8.00  hod.  do  16.00  hod.  v pracovný  deň,  považuje
sa doručené  v momeríte  prenosu  resp.  oznámenia,  inak  v nasledujúci  pracovný  deň.

7,3  Písomnosti  pre  zhotovitďa  sa doručujú  na  adresu  zmluvnej  strany  uvedenú  na  prvej  strane
tejto  zmluvy.  V  prípade  objednávatďa  sa písomnosti  doručujú  na korešpondenčnú  adresu,
ktorou  je adresa  zriaďovatel"a:  Mestská  časť  Bratislava-Staré  Mesto,  Vajanského  nábrežie
90/3, 814 21 Bratislava.  Zmenu  adresy je zmluvná  strana, ktorej sa zmena týka, povinná
bezodkladne  písomne  oznámiť  druhej  zmluvnej  strane.

7.4  Zmluvné  strany  sa zároveň  zaväzujú  oznamovať  si i"iavzájom  akékorvek  zmei'íy  údajov,
ktoré  sa ich  týkajú  a sú potrebné  na  prípadné  uplatnenie  Oznámenia,  najmä  všetky  zmeny
týkajúce  sa uzavretia  tejto  Zmluvy,  zmeny  či zániku  ich  právnej  subjektivity,  adresy  ich  sídla,
bydliska  alebo  rniesta  podnikania,  bankového  spojenia,  vstup  do konkurzného  konania,
reštrukturalizácie  alebo  likvidácie  ktorejkol'vek  Zmluvnej  strany.  Ak  niektorá  Zmluvná
strana  nesplní  túto  povinnosť,  nebude  oprávnená  narnietať,  že neobdržala  akékorvek
Oznámenie,  a zároveň  zodpovedá  za akúkorvek  takto  spôsobenú  škodu.

Článok  VIII.

Záverečné  ustanovenia

8.1  Práva  a povinnosti  zmluvných  strán,  ktoré  i"iie  sú upravené  touto  zmluvou,  sa riadia
právnyrni  predpismi  SR, najmä ustanoveniarni  zákona č. 513/  1991 Zb. (Obchodný  zákoru'úk)
v platnom  znení.

8.2  Všetky  spory,  ktoré  vzniknú  zplnenia  tejto  zmluvy  budú  zmluvné  strany  riešiť
predovšetkým  dohodou  a vzájomným  rokovaním.  Ak  nedôjde  k takejto  dohode,  bude  spor
predložený  na  rozhodnutie  príslušnému  všeobecnému  súdu  Sloverískej  republiky.

8.3  AkákolI'vek  zmena  tejto  zmluvy  sa môže  urobiť  len  formou  chronologicky  očíslovanýcli
písomných  dodatkov  k nej ak nie  je v tejto  zmluve  uvedené  inak.  Podpisovať  dodatky
k zmluve  sú oprávnené  len  štatutárne  orgány  oboch  zmluvných  strán.

8.4  Táto  zmluva  je vyhotovená  v dvoch  (2) rovnopisocli,  pričom  každá  zo zmluvných  strán
obdrží  jediío  (1) vyhotovenie.

8.5  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  oboch  zmluvných  strán  aúčiimosť  dňom
nasledujúcim  po  drú  jej  zverejnenia  na webovom  sídle  objednávateIl'a.

8.6  Zmluvné  strany  potvrdzujú,  že táto  zmluva  bola  uzatvorená  sloboďne  a vážne,  určite
a zrozumitďne,  nie  v tiesni  a za nápadne  nevýhodných  podrnienok  a na znak  súhlasu  so
zmluvou  k nej  pripájajú  svoje  podpisy.

[NASLEDUJE  PODPISOV  Á STRANA]
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[PODPISOV  Á STRANA]

V BratisIave,  &a  J-,:'. P. h],t

ObjednávatelI':

Dobrý  dom,  n.  o.

Mgr.  Petra  Balážová

riaditel'ka

uOBR'

Dobrý dom, n. *.

Kaípaíská 3112/24

81 ď 05 Bra(islava-Síaré Mesío

IČO: S3 266 064

Zhotovitď:

Mgr.  art.  Milina  Zimko
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