č.

MAGTS2100346

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa § 631 až 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
názov:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. Peter Petro, vedúci oddelenia vnútornej správy na základe Rozhodnutia
č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
00603481
20203782596
Československá obchodná banka, a.s.
SK72 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len „objednávateľ“)
a
meno a priezvisko:
rodné číslo:
adresa:
bankové spojenie:
IBAN:

Jana Majerská

(ďalej len „autor“)
(objednávateľ a autor ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela, udelenie súhlasu na použitie diela, úprava
vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

1.2

Autor sa zaväzuje vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvoriť pre objednávateľa umelecké
dielo: Vianočné originálne ľudovo-umelecké výrobky od autorky, ktorá je majsterka ľudovej
umeleckej výroby. (ďalej len „dielo“).

1.3

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vytvorené dielo zaplatiť autorovi odmenu podľa článku 4
tejto zmluvy.

1.4

Touto zmluvou udeľuje autor objednávateľovi licenciu k dielu špecifikovanú v článku 3 tejto
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za udelenú licenciu zaplatiť autorovi odmenu podľa článku 4
tejto zmluvy.
Článok 2
Vytvorenie a odovzdanie diela

2.1

Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo v nasledovnej podobe, rozsahu a forme:
a)

malé vianočné ozdoby

b)

tvar setu: kruh, dom, ryba, anjel, srdce, kôň

c)

počet: 60 ks/set

d)

veľkosť: 70 mm (priemer)

e)

farba: bielo-červená

f)

materiál: drevo

2.2

Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo tak, aby neobsahovalo žiadne skutočnosti, ktoré môžu bez
právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných alebo by mohli byť
v rozpore s dobrými mravmi alebo považované za neslušné.

2.3

Autor sa zaväzuje dielo spĺňajúce požiadavky podľa bodu 2.1 a 2.2 tohto článku odovzdať
objednávateľovi osobne s potvrdením prevzatia na preberacom protokole. Miestom odovzdania
diela je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Termín odovzdania diela je do
3.12.2021. Konkrétny termín (dátum a čas) odovzdania diela oznámi autor objednávateľovi
aspoň 2 pracovné dni pred plánovaným odovzdaním diela. Osobou oprávnenou na prevzatie
diela za objednávateľa je: Mgr. art. Ondrej Bódiš, samostatný odborný referent oddelenia
komunikácia a marketingu.

2.4

Objednávateľ má právo žiadať autora o doplnenie či inú úpravu diela, a to do 5 dní odo dňa
jeho odovzdania podľa bodu 2.3 tohto článku; na vykonanie týchto úprav objednávateľ poskytne
autorovi 5 dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu.

2.5

Autor sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri prípadnom spojení diela s iným
dielom, zaradení do databázy alebo jeho spracovaní, a to v termíne (predrokovanom s autorom)
určenom objednávateľom; tento termín objednávateľ oznámi autorovi v primeranej lehote.

2.6

Dielo odovzdané objednávateľovi v zmysle bodu 2.3 tohto článku zmluvy, sa jeho odovzdaním
stáva výhradným vlastníctvom objednávateľa.
Článok 3
Licencia

3.1

Súčasne s dodaním diela, ktoré sa považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský
zákon v znení neskorších predpisov objednávateľovi, autor udeľuje objednávateľovi súhlas na
používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne
používať všetkými spôsobmi použitia v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon podľa
vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať,
opravovať, spájať s iným dielo, a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb
v akomkoľvek rozsahu. Autor udeľuje týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom
vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania
majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Táto licencia je
udelená ako nevýhradná.

3.2

V prípade, ak autor na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým
má autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len
„diela tretej osoby“), autor vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti
použiť. Autor týmto udeľuje objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu
3.2. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto bodu 3.2 voľne používať všetkými
spôsobmi použitia v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon podľa vlastného uváženia
podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať,
opravovať, spájať s iným dielo, a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb,
v akomkoľvek rozsahu. Autor udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby
podľa tohto bodu 3.2 v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu
a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona
č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Táto sublicencia je udelená ako nevýhradná. Autor
vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil
objednávateľovi.

3.3

Autor týmto súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa
vlastného uváženia sublicenciu na dielo podľa bodu 3.1 tohto článku a/alebo na diela tretej
osoby podľa bodu 3.2 tohto článku v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku.
Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu podľa bodu 3.1 tohto článku a/alebo
sublicenciu podľa bodu 3.2 tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia.
Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa
zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať
autora o osobe postupníka. Autor týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej
osoby nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.
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3.4

Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií
podľa tohto článku, pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku nekončia zánikom zmluvy
a/alebo Licenčnej zmluvy a zostávajú platné a účinné.

3.5

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela
tretej osoby podľa tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.

3.6

Autor v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby
objednávateľom porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia
autorských práv tretích osôb je autor povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a
to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou objednávateľa.

3.7

Objednávateľ je povinný oznámiť autorovi uplatnenie nárokov z akýchkoľvek práv duševného
vlastníctva v súvislosti s touto zmluvou treťou osobou. Autor je povinný do 5 kalendárnych dní
poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

3.8

V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo
akéhokoľvek iného príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z
dôvodu porušenia autorských práv tretích osôb, zaväzuje sa autor obstarať pre objednávateľa
oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, prípadne sa autor zaväzuje vykonať
resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby objednávateľ mohol dielo
a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to
bezodkladne.
Článok 4
Autorská odmena

4.1

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za vytvorenie diela odmenu vo výške 1800,- eur,
(slovom: tisícosemsto eur). Odmena podľa prvej vety tohto bodu je konečná a nemenná a sú
v nej zahrnuté všetky náklady, ktoré autorovi vznikli v súvislosti s vytvorením a odovzdaním
diela.

4.2

Nárok na vyplatenie odmeny podľa bodu 4.1 tohto článku vzniká autorovi po odovzdaní diela
objednávateľovi spôsobom a v termíne podľa čl. 2 bodu 2.3 tejto zmluvy; v prípade požiadaviek
objednávateľa
na
doplnenie/úpravu
diela
je
rozhodujúci
termín
odovzdania
doplneného/upraveného diela podľa čl. 2 bodu 2.4 tejto zmluvy. O prevzatí diela vznikne
preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.3

Odmena podľa bodu 4.1 tohto článku bude autorovi vyplatená najneskôr do 3 pracovných dní
odo dňa odovzdania diela v zmysle bodu 4.2 tohto článku zmluvy bezhotovostným prevodom na
účet autora uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za deň zaplatenia odmeny sa pre účely tejto zmluvy
považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet autora. V prípade, ak
autor zmení počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje
objednávateľa, záväzok objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú
finančné prostriedky pripísané na účet autora.

4.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že na odmene podľa bodu 4.1 tohto článku sa dohodli rešpektujúc
príslušné ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon a že ju považujú za odmenu
spravodlivú, zodpovedajúcu spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.
Článok 5
Zodpovednosť za vady

5.1

Autor zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto
zmluvou a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.2

Autor zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.

5.3

Vadou sa na účely zmluvy rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch
diela, stanovených v tejto zmluve a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v
Slovenskej republike ak sa na dielo vzťahujú. Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo
neúplné doklady, ktoré je autor povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom.
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5.4

Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom od autora podľa článku 2 tejto zmluvy.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o
čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

5.5

Ak sa na diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich objednávateľ oprávnený u autora
reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady
objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená autorovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy. V písomnej reklamácii objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú.
Objednávateľ môže v písomnej reklamácii uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje
vadu odstrániť.

5.6

Autor je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré autorovi vzniknú v
súvislosti s odstránením vád znáša autor.

5.7

Autor sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10
kalendárnych dní od doručenia písomnej reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú v
konkrétnom prípade inak. V prípade, ak autor neodstráni vady v lehote uvedenej v prvej vete
tohto bodu alebo v lehote dohodnutej v zmysle prvej vety tohto bodu, má objednávateľ právo
odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu. Autor je povinný
objednávateľovi takto vzniknuté náklady na výzvu objednávateľa uhradiť.

5.8

Po odstránení vád, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a/alebo po odstránení
reklamovaných vád, pripraví autor záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom zodpovední
zástupcovia oboch zmluvných strán.
Článok 6
Zánik zmluvy

6.1

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

6.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť okrem spôsobu uvedeného v bode 6.1
tohto článku aj nasledovne :
a)

vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán,

b)

jednostranným odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v zákone alebo uvedených
v tejto zmluve.

6.3

Ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 6.1 písm. a) možno kedykoľvek s tým, že sa v písomnej
dohode uvedie, na koho podnet sa takáto dohoda uzatvára a dôvod jej uzatvorenia.

6.4

Ukončiť zmluvný vzťah podľa bodu 6.1 písm. b) možno v prípade zvlášť hrubého porušenia
povinností ustanovených v tejto zmluve; zvlášť hrubým porušením sa rozumie porušenie
povinnosti jednej zo zmluvných strán, pri ktorom nie je možné spravodlivo požadovať od druhej
zmluvnej strany, aby pokračovala v plnení podľa tejto zmluvy, a to so zreteľom na jej obsah
a účel.

6.5

Objednávateľ je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
a) bude zrejmé, že dielo nebude hotové včas a/alebo nebude vykonané riadne, a ak autor
neurobí nápravu ani v objednávateľom určenej primeranej lehote, alebo
b) sa niektoré z autorových vyhlásení podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé.

6.6

Autor a objednávateľ nie sú v omeškaní, ak toto vznikne v dôsledku vplyvu vyššej moci. Pod
vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.

6.7

V prípade odstúpenia od zmluvy, táto zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o
odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

6.8

Zánikom zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania
a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať
aj po zániku zmluvy.
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Článok 7
Zmluvné pokuty, úrok z omeškania
7.1

V prípade nedodržania termínu plnenia podľa čl. 2 bodu 2.3 a/alebo bodu 2.4 tejto zmluvy zo
strany autora, je objednávateľ oprávnený požadovať od autora zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 50 € (slovom: päťdesiat eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.

7.2

V prípade nedodržania termínu na odstránenie vady diela podľa čl. 5 bodu 5.7 tejto zmluvy zo
strany autora, je objednávateľ oprávnený požadovať od autora zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100 € (slovom: jednosto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady
diela.

7.3

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou autorskej odmeny je autor oprávnený požadovať
od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi
predpismi.

7.4

Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy je splatná v 15. (pätnásty) deň nasledujúci po
doručení písomnej požiadavky autorovi na zaplatenie zmluvnej pokuty.

7.5

Uplatnením zmluvnej pokuty u autora a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty autorom nie je
dotknuté právo objednávateľa uplatňovať u autora v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú
porušením povinností zo strany autora, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

7.6

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo
náhrady škody nezbavuje autora ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.
Článok 8
Ochrana dôverných informácií

8.1

Za dôverné informácie sa pre účely tejto zmluvy považujú všetky informácie, o ktorých sa
zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, pri plnení
tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzavretím a plnením, ako aj všetky údaje a informácie, ktoré
sú obsiahnuté v tejto zmluve a jej prílohách či dokumentoch vypracovaných za účelom prípravy,
uzavretia alebo plnenia tejto zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“).

8.2

Každá zmluvná strana sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej ukončení:

8.3

a)

uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek Dôverné informácie a (pokiaľ to nie je pre
účely plnenia tejto zmluvy) nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím
stranám alebo ich iným spôsobom využívať; a

b)

sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám výlučne na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany; to neplatí pre daňových, právnych alebo
iných profesionálnych poradcov zmluvnej strany, ktorí sú zo zákona alebo na základe
zmluvy povinní zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií;

c)

zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené, dodrží
záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tejto zmluvy;

d)

využívať Dôverné informácie len pri realizácii tejto zmluvy a pri vykonávaní vlastných
práv a povinností podľa tejto zmluvy.

Ustanovenia bodu 8.2 tohto článku tejto zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré:
a)

sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo povinností
niektorou zo zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy;

b)

sú alebo boli získané prijímajúcou stranou samostatne;

c)

boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní o uzavretí
tejto zmluvy alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné,
pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti;

d)

sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou
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právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana,
ktorá je povinná Dôverné informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú
zmluvnú stranu pred sprístupnením Dôverných informácií.
Článok 9
Osobitné dojednania zmluvných strán
9.1

Autor vyhlasuje, že plnenie, ktoré je predmetom jeho záväzku osobne vytvoriť dielo podľa tejto
zmluvy, je možné a že objednané dielo, spĺňajúce všetky objednávateľom požadované
vlastnosti špecifikované v tejto zmluve, je možné jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou
vytvoriť.

9.2

Autor vyhlasuje, že dielo vytvorí vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a že nebude porušovať
a/alebo neoprávnene zasahovať do práv tretích osôb.

9.3

Objednávateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu diela tým, že pri
všetkých rozmnoženinách diela (pokiaľ je to možné a obvyklé) uvedie aj meno a priezvisko
autora.

9.4

Autorská korektúra sa nebude vykonávať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9.5

Zmluvné strany sú si vedomé toho, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
prechádzajú v prípade ich zániku alebo smrti na ich právnych nástupcov, pokiaľ to osobná
povaha týchto práv a povinností nevylučuje.

9.6

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.

9.7

Zmluvné strany sa zaväzujú konať vo vzájomnej súčinnosti a vyvinúť primerané úsilie, ktoré
možno od nich spravodlivo požadovať tak, aby predmet Zmluvy bol plnený riadne a tiež
predchádzať škodám.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle §
47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení
s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
10.2 Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
185/2015 Z. z., Autorský zákon a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami Občianskeho
zákonníka alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.
10.3 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy
nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade
neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú
zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať,
aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým
ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto
zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny
predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
10.4 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody formou
písomných a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov.
10.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov
vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom.
V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť
spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia
slovenského práva.
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10.6 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku; jeden pre autora a dva pre
objednávateľa.
10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.
10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň
vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave ......................

V Bratislave ......................

za objednávateľa:

za autora:

...........................................................

...........................................................
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