Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon v neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
Kontakt:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
ČSOB, a.s.
SK72 7500 0000 0000 2582 9413
CEKOSKBX
primator@bratislava.sk

(ďalej len „hlavné mesto“ alebo „Objednávateľ“)
a
Autor:
Narodený:
Trvalé bydlisko:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
Kontakt:

akad. mal. Miroslav Cipár
08.01.1935
Havlíčkova 28, 811 04 Bratislava
Tatra banka, a. s.
SK75 1100 0000 0026 1008 4757
TATRSKBX
vilma.ciparova@gmail.com

(ďalej len „Autor“)
(Objednávateľ a Autor spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Článok 2
Predmet zmluvy
1.

Autor poskytuje autorské dielo - motív umeleckého diela mesta Bratislavy pre
Objednávateľa, graficky vyobrazeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“), na
jeho použitie na výrobu a ďalšie využitie reklamných predmetov hlavného mesta SR
Bratislavy. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú prílohu Zmluvy.

2.

Predmetom tejto Zmluvy je aj udelenie Licencie – súhlasu na použitie Diela za podmienok
uvedených v článku 5 tejto Zmluvy.
Článok 3
Rozsah licencie a spôsob použitia Diela

1.

Autor udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie Diela podľa § 19 ods. 4
Autorského zákona a udeľuje Objednávateľovi výhradnú, a vecne, časovo, územne a iným
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rozsahom neobmedzenú licenciu na každé používanie Diela v rámci všetkých foriem
propagačných, prezentačných a informačných aktivít o meste Bratislava uskutočňovaných
Objednávateľom, a to najmä na výrobu reklamných predmetov hlavného mesta (ďalej len
„Licencia“).
2.

Autor udeľuje Objednávateľovi Licenciu v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, v
súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 32 Autorského zákona bez možnosti jej
odvolania.

3.

Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej
Licencie, s čím Autor vyjadruje svoj súhlas. Objednávateľ je ďalej oprávnený postúpiť
licenciu zmluvou na tretie osoby, s čím Autor vyjadruje svoj súhlas, pričom vyžaduje, aby
ho Objednávateľ o postúpení Licencie na tretie osoby a osobe postupníka informoval
emailom.

Článok 4
Cena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Autor poskytuje všetky oprávnenia v zmysle Zmluvy
Objednávateľovi bezodplatne.

2.

Autor vyhlasuje, že si v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy nebude od Objednávateľa
nárokovať úhradu akýchkoľvek vzniknutých nákladov
Článok 5
Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody
zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy.

3.

Objednávateľ a Autor sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy výlučne v prípade, ak niektorá zo
zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti. Účinky odstúpenia od Zmluvy
nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej
zmluvnej strane.

4.

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle Autorského zákona.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade
s ustanovením § 47a ods. 1 OZ a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov.

2.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to výlučne vo forme
písomných a riadne očíslovaných dodatkov, podpísaných obomi zmluvnými stranami.

3.

Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným platnosť
alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy ostane nedotknutá. Namiesto neplatných
ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu
a účelu Zmluvy.

4.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia
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ustanoveniami OZ, Autorského zákona a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
5.

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, zánik, výklad
alebo zrušenie, budú riešené najskôr osobným rokovaním zástupcov zmluvných strán.
Pokiaľ toto rokovanie nebude úspešné je možné vzniknutý spor riešiť súdnou cestou na
vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
dve (2) obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Autor.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom
z nej vyplývajúcim porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručnými podpisujú.

8.

Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvorí jej príloha:
Príloha č.1 – grafické vyobrazenie Diela

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava:

Autor:
akad. mal. Miroslav Cipár

..................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

..................................................
akad. mal. Miroslav Cipár
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