
ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA 
uzatvorená v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom v platnom znení 

1.1 
Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslu účtu: 
(ďalej len objednávateľ) 

1.2 
Autor: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len autor) 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

mesto Prievidza 
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
318 442 
VÚB, a. s. pobočka Prievidza 
16626-382/0200 VÚB a. s. 

Lukáč Grešner ATELIÉR BOJNICE 
a 

Článok II. 
FORMA VEREJNÉHO OBSTRÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších zmien a doplnkov, Príkazného listu primátorky mesta Prievidza č. 2/2014, čl. 2, bod 
3), písm. b) (II. pásmo - zákazka s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo nižšou ako je limit 
5 000,00 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb) a schváleného uznesenia 
Mestskej rady v Prievidzi č. 60/14 zo dňa 18. februára 2014. 

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok spoluautora I. dielu publikácie PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA, 
vytvoriť pre objednávateľa dielo PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA II. diel (dälej len publikácia), ktoré 
spočíva vo/v: 

a) vyhotovení fotografického diela, ktoré zahŕňa vytvorenie a pracovanie 600 (slovom šesťsto) 
kusov farebných digitálnych fotografií mesta Prievidza, dokumentov, prírody, inštitúcií, ľudí a 
osobností viažucich sa k mestu Prievidza spolu so stručným popisom, 

b) spolupráci s autormi jednotlivých kapitol a grafikom na príprave a grafickej tvorbe spoločného 
diela - publikácie, ktorej podklad bude mať 1 000 normostrán textu. 

3.2 Autor dáva týmto povolenie, aby objednávateľ použil dielo na grafické spracovanie a vydanie 
publikácie. 



Článok IV. 
PRÁVA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Autor sa zaväzuje za odplatu vytvoriť dielo uvedené v bode 3.1. tejto zmluvy. 
4.2 Autor sa zaväzuje, že sa pri zhotovení diela bude riadiť pokynmi a požiadavkami objednávateľa. 
4.3 Autor sa zaväzuje vytvoriť predmetné dielo osobne a odovzdať ho poverenému zamestnancovi 
objednávateľa v digitálnej forme na CD médiu v troch vyhotoveniach. 
4.4 Autor predloží objednávateľovi dielo spracované podľa aktuálne platných noriem a bude obsahovať 
všetky potrebné náležitosti, ktoré zaručia bezproblémovú realizáciu publikácie. Autor preberá záruku za 
kvalitu fotografického diela. 
4.6 Autor poskytuje týmto objednávateľovi záruku pôvodnosti vytvoreného diela a zaväzuje sa znášať 
zodpovednosť za prípadnú ujmu objednávateľa voči tretím osobám vzniknutú z tohto titulu. 
4.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené fotografické dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
4.8 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť na základe čiastkových faktúr odplatu za zhotovenie jednotlivých 
častí fotografického diela a za spoluprácu na tvorbe publikácie podľa článku 6.1 tejto zmluvy. 
4. 9 Objednávateľ má právo byť kedykoľvek autorom informovaný o priebehu realizácie diela, ak o to 
požiada. 
4.10 Objednávateľ sa zaväzuje použiť vytvorené dielo len na účel uvedený v tejto zmluve. 

Článok V. 
TERMÍNY ZHOTOVENIA DIELA 

5.1 Termíny zhotovenia diela sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti diela takto: 
a) autor predloží I. časť fotografického diela - 300 kusov farebných digitálnych fotografií 

s popisom najneskôr do 31. júla 2015, 
b) autor predloží II. časť fotografického diela - 300 kusov farebných digitálnych fotografií 

s popisom najneskôr do 30. septembra 2015, 
c) spolupráca na príprave a grafickej tvorbe knihy do 31. marca 2016. 

Článok VI. 
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Výška odplaty za vytvorenie a použitie jednotlivých častí diela bola dohodnutá takto: 
a) spracovanie I. časti fotografického diela (300 x 6.667 €) 2 000,- € 
b) spracovanie II. časti fotografického diela (300 x 6.667 €) 2 000,- € 

Zmluvné stany sa dohodli na celkovej cene diela 4 000,00 €, slovom štyritisíc EUR, vrátane DPH. 
6.2 Uvedená výška odplaty za vytvorenie a použitie diela je konečná a oboma zmluvnými stranami 
akceptovaná. 
6.3 Objednávateľ uhradí autorovi odplatu za zhotovenie jednotlivých častí diela prevodným príkazom na 
základe faktúr vystavených autorom, splatných najneskôr do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
6.4 Za deň zaplatenia faktúr sa považuje deň, kedy je uhradená čiastka pripísaná v prospech účtu 
autora. 
6.5 Autor a objednávateľ nie sú platcami DPH. 

Článok VII. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 Ak autor nedodrží termín vytvorenia a odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 



7.2 V prípade, že autor nedodrží dohodnuté podmienky uvedené v tejto zmluve má objednávateľ nárok 
na zníženie ceny vo výške 10 % zo zhotoveného predmetu zmluvy. 
7.3 V prípade dodania chybného diela uhradí autor objednávateľovi pokutu 0,5 % z ceny 
reklamovaného fotografického diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu 
škody. 
7.4 V prípade, že objednávateľ neuhradí autorovi faktúru v lehote splatnosti, je povinný uhradiť poplatok 
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 
7.5 V prípade bezdôvodného jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy hradí vzniknuté náklady tá 
zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila. 

8.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
ust. § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
8.2. Zmluva zaniká: 

a) dňom úplného splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami, 
b) výpoveďou s výpovednou lehotou v trvaní tridsať dní odo dňa doručenia jej písomného 

vyhotovenia druhej zmluvnej strane. 
8.3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, ich platnosť je podmienená 
súhlasom oboch zmluvných strán a účinná bude deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 
8.4. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, neznamená to 
neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V tomto prípade sa strany zaväzujú také ustanovenie nahradiť 
novým, ktoré bude obsahom, zmyslom a účelom v maximálnej miere zodpovedať doterajšiemu 
ustanoveniu. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu licenčnej zmluvy v dohodnutej lehote, má objednávateľ nárok 
na uplatnenie si zmluvnej pokuty vo výške dohodnutej odmeny za vytvorenie diela. 
8.5. Vzťahy adresne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení. 
8.6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jej 
podpise dva exempláre. 
8.7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, 
nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, S jej obsahom sa podrobne oboznámili, úplne 
mu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Článok VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Prievidza 


