
ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA 

uzatvorená podľa § 39, § 40 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov medzi 

zmluvnými stranami: 

 

 

Názov organizácie:         Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

Sídlo:                               Palackého 27, 911 01 Trenčín 

IČO:                                34059202 

DIČ:                                2021456910 

Štatutárny orgán:            Mgr. art. Barbora Varga Petríková, riaditeľka 

Bankové spojenie:          Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                      IBAN SK88 8180 0000 0070 0051 1195 

 (ďalej len „GMAB“ alebo „objednávateľ“) 

a 

 

Meno a priezvisko:         dr.bencik, s.r.o. 

štatutárny zástupca:        Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík, PhD. 

Bydlisko:                        Blumentálska 2735/20, 81107 Bratislava 

Kontakt: 

IČO:                               47504889 

DIČ:                               2023924705 

Bankové spojenie:         UniCredit Bank Slovakia, a. s. 

Číslo účtu:     SK30 1111 0000 0012 4017 9008 

nie je platca DPH 

(ďalej len „autor“ alebo „dodávateľ“) 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok autora vytvoriť pre objednávateľa dielo špecifikované v 

článku 2 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť autorovi za 

vytvorené dielo autorskú odmenu podľa článku 3 tejto zmluvy, ako aj úprava práv a 

povinností zmluvných strán súvisiacich s vytvorením diela a udelenie súhlasu autora na 

použitie diela spôsobom a na účel, dohodnutým v článku 5 tejto zmluvy. 

 

Článok 2 

Dielo, čas a miesto dodania diela 

 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť svojou vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dielo: Návrh 

realizácie a rozpočtu architektonického dizajnu stálej expozície M. A. Bazovského. 
2. Autor je povinný odovzdať dielo v sídle objednávateľa najneskôr do 08.11.2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Článok 3 

Autorská odmena a platobné podmienky 

 

1. Autorská odmena (ďalej len „odmena“) za vytvorenie diela je stanovená na základe dohody 

zmluvných strán vo výške 6 660,00 € (slovom: Šesťtisícšestošesťdesiat eur). Táto odmena 

zahŕňa aj odmenu za použitie diela podľa článku 5 tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že autor, okrem odmeny podľa odseku 1 tohto Článku nemá 

nárok na žiadnu inú odmenu, ani úhradu nákladov, výdavkov alebo poplatkov spojených s 

vytvorením diela a odovzdaním veci (dokumentácie) , ktorej prostredníctvom je dielo 

vyjadrené. 

3. Odmena za vytvorenie diela, resp. udelenie licencie na použitie diela, bude uhradená v 

lehote 30 dní po riadnom dodaní diela objednávateľovi na účet vo zvolenom peňažnom ústave 

uvedenom v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je povinný uhradiť daňové a odvodové  povinnosti v zmysle platných právnych  

predpisov SR. 

 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne a na vlastnú zodpovednosť. 

2. Autor zodpovedá objednávateľovi za porušenie cudzích autorských práv a za spôsobenú 

škodu. 

3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak nebolo dielo vytvorené podľa zadanej 

objednávky alebo ak má dielo neodstrániteľné nedostatky. V prípade, ak ide o odstrániteľné 

nedostatky, ktoré môže autor v primeranej lehote odstrániť, GMAB môže odstúpiť od zmluvy 

len ak v tejto lehote autor nedostatky neodstráni. 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť autorovi súčinnosť pri odovzdaní diela, v prípade 

potreby poskytnúť autorovi všetky potrebné podklady a zadania k vytvoreniu diela. 

5. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdávací protokol. 

6. Vlastnícke právo k dielu z autora na objednávateľa prechádza okamihom odovzdania diela 

(veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené). 

 

Článok 5 

Spôsob použitia diela a udelenie licencie 

 

1. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie svojho diela nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 

b) verejné vystavenie diela 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že udelenie licencie je bezodplatné. 

3. Autor udeľuje licenciu ako výhradnú, v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu na 

dobu trvania majetkových práv objednávateľa. 

4. Autorovi naďalej ostáva právo na použitie reprodukcií diela v prezentáciách, katalógoch, 

knihách. 

 

 

 



 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné 

strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude 

zverejnená v na webovom sídle objednávateľa. Zverejnenie zmluvy na webovom sídle 

objednávateľa sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a 

informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 

zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni 

je j zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, pričom GMAB sa zväzuje zabezpečiť jej 

zverejnenie. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite a zrozumiteľne. 

3. Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár dostane autor 

a jeden objednávateľ. 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky 

zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ( 

ďalej len „GMAB"). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore 

s dohodou GMAB podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle§ 39 Občianskeho zákonníka 

neplatný. Súhlas GMAB je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 

predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne  dňa 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––                                        ––––––––––––––––––––––––––– 

Mgr. art. Barbora Varga Petríková                                      Doc. Mgr. art. Marcel Benčík, PhD. 

                riaditeľka                                                                                  autor 

 

 

 

 

 


