
Zmluva o vytvorení diela a licencná zmluva 
uzatvorená podla ustanovenia § 91 v spojení s § 65 a nasl. Zákona c. 185/2015 Z.z. (autorský zákon) 

v platnom znení medzi: 

Objednávatela nadobúdatel: 
1. Mesto Trencín 

Mierové nám. 2, Trencín 
Zastúpené: Mgr. Richardom Rybníckom, primátorom mesta 
ICO: 00312037 
DIC: 2021079995 
(dalej aj „objednávatel" alebo „nadobúdatel") 

2. 
Autor: Teodor Buzu ak. mal. 

Bytom: 
Dátum r 
Kontakt 
(dalej a, „ , 

Clánok I . 

Úcelom tejto zmluvy je na základe vôle úcastníkov: 
a) upravit vztahy medzi objednávatelom a autorom pri vytvorení diela 
b) udelenie licencie pre použitie diela spôsobom vymedzeným v tejto zmluve a tak predchádzat vzniku 
nepresností a omylov. 

Clánok I I . P R E D M E T Z M L U V Y 

1. Autor sa zaväzuje na základe požiadaviek objednávatela vytvorit pre objednávatela umelecké 
dielo : Názov - Peregrinato a Trivium 

Technika - akryl 
Rozmery - 90x80 cm, 90x80 cm 

ktoré bude vytvorené autorom v rámci 15. Medzinárodného literárno-výtvarného sympózia ORA E T 
A R S - S K A L K A 2022. 

2. Predmetom tejto zmluvy je dalej udelenie súhlasu autora (poskytnutie nevýhradnej licencie) 
v prospech nadobúdatela na použitie autorského diela uvedeného v ods. l tohto clánku, ku ktorému má 
autor autorské právo. 

3. Autor na základe tejto zmluvy udeluje nadobúdatelovi súhlas na použitie diela spôsobom podla § 19 
ods. 1 Autorského zákona, a to: 
a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podla § 131, 
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, 
vypožicaním alebo nájmom. 



f) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela. 

4. Autor udeluje nadobúdatelovi licenciu vo vecne a územne neobmedzenom rozsahu. 

5. Autor touto zmluvou udeluje nadobúdatelovi licenciu na celú dobu trvania majetkových práv k dielu 
(§ 32 Autorského zákona). 

6. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie. 

7. Autor touto zmluvou zarucuje skutocnost, že je držitelom všetkých práv autora k dielu podla 
autorského zákona. 

Clánok m. PRÁVA A POVINNOSTI 

1. Autor vytvorí a odovzdá dielo na mieste podla požiadavky objednávatela. Za týmto úcelom urcuje 
objednávatel kontaktnú osobu: Katarínu Martinkovú. kultura@trencin.sk. 

2. Autor vytvorí dielo uvedené v cl. I I ods. 1 tejto zmluvy osobne, riadne a vcas v rámci 15. 
Medzinárodného literárno-výtvarného sympózia ORA E T ARS - S K A L K A 2022. Autor sa zaväzuje 
odovzdat dielo podla tejto zmluvy v lehote najneskôr do 30 dní od skoncenia sympózia. 

3. Autor vytvorí dielo na profesionálnej úrovni. Autor sa zaväzuje pri vytváraní diela dodržiavat všetky 
platné právne predpisy. 

4. Odovzdanie diela bude zaznamenané na obojstranne podpísanom preberacom protokole, alebo inom 
doklade. 

5. Objednávatel autorom riadne a vcas vytvorené dielo prevezme a zaplatí zan autorovi dojednanú 
odmenu dojednanú v Cl. IV. tejto zmluvy. 

6. Odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej 
na objednávatela. 

Clánok IV. ODMENA 

1. Objednávatel sa zaväzuje zaplatit autorovi za vytvorenie predmetného diela odmenu vo výške 178,50 
eur (slovom jednostosedemdesiat eur a pätdesiat centov). Udelenie licencie podla tejto zmluvy je 
bezplatné. 

2. Autorská odmena bude vyplatená v hotovosti vo výške 150 Eur (slovom jednostopätdesiat eur) 
v pokladni MsÚ v lehote do 15 dní po odovzdaní predmetu zmluvy objednávatelovi a akceptácii diela 
objednávatelom. Zvyšnú cast dohodnutej odmeny vo výške 28,50 Eur (dvadsatosem eur a pätdesiat 
centov) odvedie objednávatel ako zrážkovú dan v súlade s § 16 ods. 1 písm. d (zákona c. 595/2013 Z.z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

mailto:kultura@trencin.sk


3. Ak má dielo nedostatky, ktoré sú neodstránitelné, objednávatel môže odstúpit od zmluvy, cím nárok 

odstúpenia autorovi. Ak sú nedostatky odstránitelné, objednávatel môže od zmluvy odstúpit len vtedy, 
ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávatel poskytol na tento úcel. 

4. V prípade, ak autor odovzdá objednávatelovi dielo vytvorené podla tejto zmluvy neskôr, ako je 
dojednané v ustanovení cl. I I I . ods. 2 tejto zmluvy, objednávatel má právo odstúpit od zmluvy, cím 
nárok na odmenu v plnom rozsahu zaniká. 

5. Zhotovitelje povinný uhradit danové a odvodové povinnosti v zmysle platných právnych predpisov. 

] . Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a úcinnost nadobudne v den nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 
1 Obcianskeho zákonníka. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutocnit výlucne formou písomných dodatkov k tejto 
zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky uskutocnené 
inou formou sa považujú za neplatné a pre úcastníkov nie sú záväzné. 

3. V prípade ak dôjde k porušeniu touto zmluvou založeného právneho vztahu v dôsledku neplnenia 
povinností stanovených touto zmluvou, má poškodený úcastník právo na náhradu škody, ktorá mu tým 
vznikla. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pricom objednávatel dostane tri jej vyhotovenia 
a autor jedno vyhotovenie. 

6. Úcastníci prehlasujú, že si Zmluvu precítali,jej obsahu porozumeli, žeju uzatvorili vážne a slobodne, 
nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, co potvrdzujú vlastnorucnými podpismi. 

na odmenu v plnom rozsahu zaniká. Úcinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom dorucenia 

Clánok V. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA 

V Trencíne dna . V Trencíne dna... 

Autor: 

f. 

Teodor Buzu ak. mal. 

í 


