Zmtuva o vytvorení dieIa a lióenčná zmluva í lťr/ lpls
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uzatvorená podl'a $ 39 a $ 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiaďch s autorským
právom (autorský zákon) v zneni neskoršíchpredpisov (d'alej ako ,,Zmluva") medzi:

Názov:
Právna forma:
Sídlo:
tČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Konajúce osobou:
(ďalej len

Bratislavské kultÚrne a informačnéstredisko
prispevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR

30794544
2021795 358
Slovenská sporitelňa, a's.
SK05 0900 0000 0050 28001024; SWIFT: G|BASKBX
lng. Vladimír GreŽo, riaditet

,,BKls)

priezvisko:
bytom:

Meno a
Trvale

a

MatejOravec
Hálkova 52, 83103 Bratislava, SR
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(d'alej aj ako,,Autoť')

(BKlS a Autor ďalejjednotlivo ako ,,zmluvná strana'' a spoločne ako ,,zmluvné straný') sa dohodli nasledovne:

1.

Predmet Zmluvy

1.1.Autor sa zavázuje (i.) vyhotoviť pre BK|S grafické návrhy

-

ideového plagátu, bulletinu avizuálu k

divadelnej inscenácii s názvom Pravda (grafické návrhy d'alej len ,,Dielo") a (ii.) poskytnúťBKIS licenciu
na pouŽitie Diela vyfuoreného podl'a tejto Zmluvy.

2. Cena

za vykonanie Diela

2'1. Autorovi patri odplata za plnenie podta bodu

1 Zmluvy vo

výške 500,- EUR (slovom pát'sto eur) vrátane

DPH, pričom z toho:
80% tvoriodmena za vytvorenie Diela; a
200/o Nori odmena za poskytnutie licencie podl'a bodu 4.

2.2' Pre vylúčenie pochybností, odplata podta bodu 2.1 je konečná a zahřňa všetky a akékolvek náklady na
vykonanie Diela a na plnenie podl'a tejto Zmluvy.

2'3. BKls sa zavázuje zaplatiť Autorovi odplatu podta bodu 2.1 bezhotovostným prevodom na bankový účet
Autora uvedený v záhlaví Zmluvy po odovzdaní Diela, najneskÓr do 31'12.2015.

3.

Špecifikácia a spósob vykonania Diela

3'1' Autor sa zavázuje vykonať Dielo osobne.
3.2. BKls sa zavázuje odovzdať Autorovi podklady na vytvorenie Diela bez zbytočnéhoodkladu po
nadobudnutí účinnostiZmluvy'

3'3' Autor sa zavázuje vykonať Dielo podÍa svojich najlepšich moŽnostÍ a schopností a vlastnými
a vhodnými pomÓckami

a prostriedkami.

3.4. Autor sa zavázuje dodrŽiavať pri vykonávaní Diela všetky príslušnéprávne predpisy, a to najmá zákon

č. 618/2003 Z' z, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v
platnom znení (ďalej len ,,Autorslcý zákon").

3'5' Autor sa zavázuje

vytvoriť Dielo s nasledovnými parametrami:

3.5.1.ideový plagát - optimalizovaný pre pouŽitie do tlače a na internete, vo formáte .pdf a vrozlíšeni
300 dpi;
3.5.2. bulletin - optimalizovaný pre pouŽitie do tlače a na internete, vo formáte .pdf a v

rozlíšení300 dpi;

3'5'3.vizuál - optimalizovaný pre pouŽitie do tlače a na internete, vo formáte .pdf a v rozlíšení300 dpi;

3.6' Autor sa zavázuje BK|S odovzdať Dielo

v zodpovedajúcej kvalite. Autor

sa zavázuje odovzdať BK|S

Dielo najneskÓr do [.] (odovzdanie Diela).

4. Licencia
4.'1. Autor t'ýmto udel'uje BK|S licenciu (súhlas) na pouŽitie Diela podl'a tejto Zmluvy všetkými spÓsobmi
uvedenými v $ 18 ods. 2 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, pričom licenciu Autor udel'uje

BKIS počas celej doby trvania majetkot4ých práv k dielu.

4'2. odplata za poskytnutie licencie je uvedená vbode 2.1; Autor sa zavázuje, Že si neuplatní u BK|S
Žiadne ďalšie náklady súvisiace s vytvorením ďalebo pouŽitím Diela.

4.3' BKls

nie je povinné udelenú licenciu vyuŽiť.

4.4' Autor sa zaviizuje,Že ak dÓjde sÚvislosti so Zmluvou konanim Autora k porušeniu práv z duševného
vlastníctva tretích osÓb, Autor vysporiada takéto práva a uspokoji nároky tretích osÓb v plnom rozsahu
a bez nároku na ich následné uplatnenie voči BKIS'

4.5. BKls nezodpovedá za škodu Autorovi ani tretím stranám, ktorá vznikne v dÓsledku nepravdivého
vyhlásenia Autora, najmá vyhlásenia uvedeného

v tomto článku Zmluvy; v takomto prípade nesie

zodpovednosť za škodu voči tretím stranám Autor'

4.6' Autor týmto udel'uje BK|S právo udeliť tretej osobe súhlas na pouŽitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu).

5. Záverečnéustanovenia
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5.1.

Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po

zverejnení v zmysle $ 47a zákona č.40/ L964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších právnych
predpisov.

5.2.

Autor sa zavázuje, že je oprávnený (i.) uzatvoriť túto Zmluvu a (ii.) udeliť licenciu podl'a tejto

Zmluvy.

5.3.

Zmluvu je možnémeniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch zmluvných strán.

Dodatky sa po podpise oboma zmluvnýmistranami stávajú neoddelitelhou súčasťoutejto Zmluvy.

5.4'

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto Zmluva bližšieneupravuje, sa riadia príslušnými

ustanoveniami autorského zákona a občianskeho zákonnfta v platnom znení.

5.5.

Autorqýmto berie na vedomie a zavázuje sa, že bol riadne poučenýv zmysle zákonač.722/20L3

Z. z. oochrane osobných

údajov aozmene adoplnení niektoých zákonov vznení neskorších

predpisov o tom, že jeho osobné údaje udelené BKls v rozsahu tejto zmluvy budú odovzdané za
účelomspracúvania účtovníctvaa vyplácania odmenysprostredkovatelbvi, ktoým je

s.s'l. RtGoRE

s.r.o,, sídlo: Na Barinóch 2702/8, Lieskovec 962 21,

s& tČo: q uo

490, zopísonó v

0RSRvedenom okresným súdom Bonskd Bystico, oddiet Sro,vložka č.25071,6; a
s.s.z.

A1ENTUM sCHoK sLoVAKth

s.r.o., Kvočolovo 19, Brotislovo

82108,

sR, tČo: +s

1zt

zu,

zapkonó v 0RSRvedenon okresnýn súdom Brotislovo, oddiel: Sro, vložko č.65898/8.

5.6.

Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy v zmysle

slobodnom prístupe

5.7.

k

zákonač.2ll/2000Z.z.o

informáciám vznení neskorších pravnych predpisov.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej avážnq vÓle, že si

zmluvu riadne prečítali, porozumelijej a s jej obsahom súhlasia.
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MateJUravec

Autor
Zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdržíjeden

rovnopis.
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