Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 91/106101/2018
uzatvorená v zmysle § 631 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
§ 65 zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
_________________________________________________________________________________
Čl. I.
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Bayerova 1, 080 01 Prešov
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekanom fakulty
00 397 610
2020486710
Štátna pokladnica, Bratislava

a
Meno, priezvisko, titul:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „autor“)

Ing. Marek Kasina, PhD.

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany autora záväzok osobne vytvoriť oponentský posudok na
dizertačnú prácu Ing. Jaroslava Petrusa s názvom: „Analýza a optimalizácia procesu
technológie hlbokého vŕtania“ a (ďalej len „dielo“) pre potreby objednávateľa a zo strany
objednávateľa záväzok dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú odmenu.
2. Predmetom tejto zmluvy je zároveň zo strany autora udelenie súhlasu (licencie) pre objednávateľa
na výkon majetkových práv autora v nasledovnom rozsahu:
a) zverejnenie diela,
b) vyhotovenie rozmnoženiny diela
c) verejné rozširovanie rozmnoženiny tretím osobám.
3. Autor udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a neobmedzenú licenciu.
Čl. III.
Termín
1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané najneskôr do 17.08.2018. Pokiaľ bude dielo
vytvorené v skoršom termíne, je autor oprávnený odovzdať dielo skôr a objednávateľ je povinný
dielo prevziať.
V prípade omeškania zo strany autora bez závažného dôvodu na jeho strane, objednávateľ má
právo od tejto zmluvy odstúpiť.
Čl. IV.
Odmena a jej splatnosť

1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie diela v celkovej výške 40,00 EUR (Slovom
štyridsať eur).
Odmena za vytvorenie diela bude vyplatená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia diela.
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3.

4.

Z dohodnutej odmeny bude odpočítaná suma vo výške 2% ako príspevok do Literárneho fondu
v súlade so zák. č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.
Táto odmena v zmysle zákona 595/2003 Z.z., O dani z príjmov podľa § 6, ods. 2 písm a. podlieha
daňovej povinnosti.
Autor poskytuje objednávateľovi licenciu bezodplatne.
Čl. V.
Autorské práva

1.
2.
3.

Autorské práva k vytvorenému dielu v zmysle § 18 (osobnostné práva autora) autorského zákona
ostávajú nedotknuté.
Dňom vyplatenia odmeny prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
Vlastník - objednávateľ je oprávnený použiť dielo výlučne s poskytnutou licenciou v zmysle čl. II.
bod 2. tejto zmluvy.
Čl. VI.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

Práva a povinnosti autora:
1.1. vytvoriť dielo osobne, na vlastné náklady a v dohodnutom termíne, ak si to povaha veci
vyžaduje, je autor povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri tvorbe
diela dozvedel
1.2. odstrániť nedostatky, ktoré bránia tomu, aby dielo bolo možné použiť na dohodnutý účel
1.3. právo na vyplatenie dohodnutej odmeny v dohodnutej lehote.
Práva a povinnosti objednávateľa:
2.1. povinnosť dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú odmenu
2.2. v prípade potreby povinný poskytnúť súčinnosť na základe požiadania autora
2.3. vytvorené dielo chrániť pred poškodením, zničením, resp. stratou
2.4. použiť dielo výlučne v súlade s udelenou licenciou.
Čl. VII.
Informácia o spracúvaní osobných údajov

1. Právnym základom zákonnosti spracúvania osobných údajov zmluvnej strany/fyzickej osoby je čl.
6 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len anglická skratka „GDPR“) a 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
t.j. spracúvanie osobných údajov zmluvnej strany/fyzickej osoby je nevyhnutné na realizáciu a
plnenie predmetu tejto zmluvy.
2. Poskytnutie osobných údajov je nutné na riadne uzavretie a plnenie tejto zmluvy, následkom
neposkytnutia osobných údajov je neuzavretie tejto zmluvy.
3. Osobné údaje zmluvnej strany/fyzickej osoby sa spracúvajú po dobu platnosti a účinnosti tejto
zmluvy a následne sú podľa platného Registratúrneho poriadku univerzity uchovávané po dobu 5
rokov od skončenia zmluvy.
4. Informácie o práve na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov
a ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uvedené na webovom
sídle TUKE:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-univerzity/ochrana_osobnych_udajov,
alebo ich je možné získať prostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Právne skutočnosti, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia autorským zákonom
a občianskym zákonníkom.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody
zmluvných strán formou dodatkov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona
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č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

V Prešove dňa 13.08.2018

...........................................
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
dekan fakulty

...................................................
Ing. Marek Kasina, PhD.
autor
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