Zmluva o vytvorení diela na objednávku
a o udelení licencie na jeho používanie
uzatvorená v zmysle ust. § 91 a nasl. Zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie č. 3
918 09 Trnava
Zastúpené:
PhDr. Martina Bocánová, PhD., riaditeľka múzea
IČO:
36087017
DIČ:
2021535450
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK31 8180 0000 0070 0049 1075
Kontakt:
Mgr. Lucia Duchoňová, duchonova.lucia@zupa-tt.sk, 033/5917329
(ďalej len „objednávateľ“)
Autor:
Adresa:
Dátum narodenia:
Ročné číslo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
(ďalej len „autor“)

Oľga Kroupová
Lange Str. 12, 32756 Detmold, Deutschland

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho
používanie (ďalej len „zmluva“):
II. Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vytvorení
a dodaní diela a udelení licencie na jeho použitie.

2.

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie: Inštrumentácia omše
Mikuláša Schneidra-Trnavského Missa in C pre veľký orchester
vrátane rozpisov partov.

3.

a dodanie partitúry

Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávateľovi dielo podľa tejto zmluvy a udeliť
mu licenciu na použitie diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo
vytvorené a dodané podľa tejto zmluvy prijať a vyplatiť autorovi za vytvorenie,
dodanie diela a udelenie licencie na jeho použitie odmenu podľa článku IV. tejto
zmluvy.
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III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Autor sa zaväzuje
a.) vytvoriť dielo osobne v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy
b.) dodať dielo riaditeľke Západoslovenského múzea v Trnave do 15.12.2021
c.) dielo bude bez formálnych vád.

2.

Autor vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by
mu bránili včas vytvoriť a dodať dielo objednávateľovi.

3.

V prípade nedodania diela z viny autora (okrem závažných zdravotných, rodinných
prípadne iných dôvodov osobitného zreteľa) je objednávateľ oprávnený požadovať od
neho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje:
a.) zaplatiť autorovi odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy
b.) poskytnúť potrebnú súčinnosť pri tvorbe diela.
IV. Odmena a platobné podmienky

1.

Objednávateľ je povinný uhradiť autorovi dohodnutú odmenu najneskôr 14 dní odo
dňa prijatia diela bankovým prevodom na účet autora.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie a dodanie diela vo výške 6000,€, slovom šesť tisíc eur.
Súčasťou zmluvy je dohoda, že objednávateľ nebude z odmeny autorovi zrážať daň
z príjmov zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov v z. n. p.. Autor si
daňovú povinnosť z vyplateného príjmu vysporiada v daňovom priznaní.

3.

Autor poskytuje objednávateľovi licenciu bezodplatne. Licenciou sa na účely tejto
zmluvy rozumie súhlas autora udelený objednávateľovi na použitie diela a oprávnenie
objednávateľa dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej upravených v tejto
zmluve.
V. Licencia

1.

Udelenie výhradnej licencie zahrňuje použitie uvedeného diela akýmkoľvek
spôsobom na akékoľvek účely, najmä však na propagačné, publikačné, na bádanie
tretím osobám, na uvádzanie v priestoroch Západoslovenského múzea
a v partnerských inštitúciách na základe zmluvy o výpožičke, na poskytnutie diela
do elektronickej databázy a na zverejnenie na webových stránkach nadobúdateľa.

2.

Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela na časovo neobmedzenú
dobu.
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VI. Prijatie diela
1.

Dielo sa považuje za prijaté podpísaním protokolu o jeho prevzatí, prípadne zaslaním
prijímacieho e-mailu na e-mailovú adresu autora.

2.

V prípade, že má dielo nedostatky, je objednávateľ oprávnený dielo neprijať
a bezodkladne požiadať autora o odstránenie nedostatkov diela.

3.

Autor je povinný odstrániť nedostatky diela bezodkladne, najneskôr do 14
pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie alebo v termíne, ktorý vznikne
dohodou medzi zúčastnenými stranami. Termín bude priložený ako písomný dodatok
k tejto zmluve.

4.

Ak autor neodstráni nedostatky diela podľa požiadaviek objednávateľa v lehote podľa
bodu 3) tohto článku, je objednávateľ oprávnený dielo neprijať a odstúpiť od zmluvy.
V takomto prípade nevzniká autorovi nárok na odmenu.
VII. Platnosť a účinnosť zmluvy

1.

Zmluva sa skončí:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od zmluvy.

2.

Od zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností.

3.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody,
ktorá jej v dôsledku odstúpenia vznikla.
VI. Osobitné ustanovenia

1.

Objednávateľ spracováva osobné údaje v súlade do zákonom GDPR.
VII. Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden exemplár. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou a po
predchádzajúcom súhlase oboch zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že si
zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

2.

Autor sa zaväzuje splniť požadovanú prácu v dohodnutom termíne, podľa odborných
znalostí a odborných postupov určených na takto zadaný predmet zmluvy
samostatne, na vlastnú zodpovednosť.
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3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni
ani za inak nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis zmluvy a na znak
súhlasu ju podpisujú.

5.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha: Oboznámenie dotknutej osoby a súhlas
so spracovaním osobných údajov.

V Trnave, dňa

...............................................................
objednávateľ

..................................................................
autor

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Zmluva o dielo a vytvorení udelení licencie podľa autorského zákona
Vyjadrenie zamestnanca:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať
poskytnuté plnenie
Zodpovedný zamestnanec za verejné
finančnú operáciu
obstarávanie
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať
poskytnuté plnenie
Zodpovedný zamestnanec za vnútorné
finančnú operáciu
predpisy
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať
poskytnuté plnenie
Zodpovedný zamestnanec
finančnú operáciu
za...................................
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať
poskytnuté plnenie
Vedúci zamestnanec (alebo štatutárny
finančnú operáciu
orgán)
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať
poskytnuté plnenie
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods.2 zákona č. 357/2015 Z.z.
Zodpovedný zamestnanec za rozpočet

Meno a priezvisko:
Alena Viskupová

Dátum:
Podpis:

Meno a priezvisko:

Dátum:
Podpis:

Meno a priezvisko:
Alena Viskupová

Dátum:
Podpis:

Meno a priezvisko:

Dátum:
Podpis:

Meno a priezvisko:
PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Dátum:
Podpis:
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