
Z M L U V A   O    D I E L O    

A    

L I C E N Č N  Á    Z M L U V A  

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

a ustanovenia § 65 a nasl. Autorského zákona 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ:   Mgr. art. Karolína Kamenská 

sídlo:    Nám. SNP 220/8, 962 61 Dobrá Niva  

IČO:     - 

DIČ:     1121608532 

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ:   Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:     2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:    Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:     

v mene ktorého konajú: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. výkonný riaditeľ 

 

(ďalej len ako „BTB“ alebo „objednávateľ“) 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. BTB má záujem o zabezpečenie drobného ručne vyrobeného autorského merkantilu na 

účely propagácie Bratislavy a korunovačnej témy v rámci projektu Korunovačného 

foto-video pointu umiestneného v Michalskej veži v Bratislave .  

 

2. Na zadanie zákazky podľa tejto zmluvy sa podľa ustanovenia § 1 ods. 12 písm. h)  

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nevzťahuje 

zákon o verejnom obstarávaní. 

 

3. V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytuje 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oblastným organizáciám cestovného ruchu 



nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu 

v destinácii. BTB zabezpečuje plnenie tejto zmluvy s finančnou podporou Ministerstva 

dopravy a výstavby SR.  

4. Za účelom zabezpečenia ručne vyrobeného merkantilu na účely propagácie Bratislavy 

uzatvára BTB so zhotoviteľom túto zmluvu.  

 

 

III. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len “zmluva“) ja záväzok zhotoviteľa zhotoviť  

technikou linoryt a objednávateľovi dodať úžitkové autorské diela s tematikou 

korunovácií 

a) ručne potlačené obálky – 100 ks 

b) ručne potlačené vrecúška – 100 ks 

 (ďalej len ako „diela“). Bližšia špecifikácia diel je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tejto 

zmluve.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

riadne, včas, bez vád a nedorobkov zhotovené diela v dohodnutom počte odovzdať 

objednávateľovi spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať 

a) dizajnový návrh diel, vrátane potlačí, podľa článku IV. tejto zmluvy a 

b) samotné diela podľa článku V. tejto zmluvy. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje diela zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

za diela dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že diela majú úžitkový charakter a  musia byť spôsobilé na 

umiestnenie objektu.   

 

 

IV. 

Dodanie návrhu diel 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať BTB vzorku obálok a vrecúšok, ktoré budú potláčané, 

a tiež návrh potlačí, a to v lehote do 10 dní od podpisu zmluvy. 

 

2. O odovzdaní a prevzatí  návrhov spíše zhotoviteľ protokol, ktorý podpíšu  splnomocnení  

zástupcovia  zmluvných strán.  

 

3. BTB je v lehote 5 pracovných dní od doručenia návrhov diel oprávnené požiadať 

o úpravu návrhov diel, zmenu farebnosti a pod. Zásadné pripomienky a požiadavky 

BTB je zhotoviteľ povinný akceptovať, v prípade, že tieto pripomienky neovplyvnia 

lehotu dodania diela a neovplyvnia cenu diela. Pokiaľ by pripomienky BTB ovplyvnili 

lehotu na dodanie diela alebo cenu diela, zmluvné strany sa dohodli na podpísaní 

dodatku k tejto zmluve, kde sa upravia nové podmienky dodania diela. 



V. 

Dodanie diel 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje dodať diela v lehote do 21. 12. 

2018 a to do prevádzkarne BTB na Šafárikovom nám. č. 3 v Bratislave.  

 

2. O  odovzdaní  a  prevzatí  diel  spíše  zhotoviteľ  protokol, ktorý podpíšu  splnomocnení  

zástupcovia  zmluvných strán.  

 

3. V prípade, ak dielo bude vykazovať vady a  zjavné  nedorobky,  objednávateľ  je 

oprávnený rozhodnúť  sa, či dielo prevezme a  do  protokolu  o  odovzdaní  a  prevzatí  

diela  popíše  tieto  vady a  nedorobky spolu  s  lehotou,  v  rámci ktorej sa  ich 

zhotoviteľ  zaväzuje odstrániť,  alebo sa rozhodne nepodpísať  protokol o odovzdaní  a  

prevzatí diela -  v  tom prípade  sa so  zhotoviteľom  písomne dohodne na predĺžení 

lehoty na  odovzdanie diela a  podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

 

VI. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vyhotovení návrhov diel a diel s odbornou 

starostlivosťou a dodať ich riadne a včas. 

 

2. BTB sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na vytvorenie 

návrhov diel a diel.  

 

3. Kontaktnou osobou BTB, ktorá je oprávnená v mene BTB komunikovať vo veciach 

týkajúcich a sa plnenia tejto zmluvy v mene BTB je csibreiova@visitbratislava.com.   

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diel preberá BTB zodpovednosť za diela, 

vlastníkom diel sa stáva až po úplnom zaplatení dohodnutej sumy.  

 

 

VII. 

Odplata za plnenie predmetu tejto zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za plnenie predmetu tejto zmluvy je spolu 1 300,- 

Eur, t.j. 600,- Eur za potlačené obálky a 700,- Eur za potlačené vrecúška. Odplata je 

uvedená vrátane DPH, zhotoviteľ nie je platca DPH. Odplata je konečná a zahŕňa aj 

odplatu za udelenie licencie za návrh diel a potlače a všetky náklady zhotoviteľa na 

plnenie tejto zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať odmenu za plnenie tejto zmluvy po dodaní 

jednotlivých diel.  Lehota splatnosti odmeny je do 30 dní od doručenia faktúry BTB, 

pričom faktúra musí obsahovať  náležitosti podľa  § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o  účtovníctve v  znení  neskorších predpisov. Súčasťou faktúry musia byť oba 

preberacie protokoly (čl. IV. bod 2. a čl. V. bod 2. tejto zmluvy). 

 

 



VIII. 

Vady a opravy diel 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje BTB na diela záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa ich dodania. 

Záruka sa vzťahuje na kvalitu použitého materiálu a prevedenie prác pri zhotovení diel. 

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie a poškodenie vzniknuté nesprávnym 

a neprimeraným používaním diel. 

 

2. Zárukou preberá  zhotoviteľ  záväzok,  že  diela budú počas záruky spôsobilé na  

použitie na dohodnutý účel a zachovajú si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať diela bez vád. Pokiaľ sa pri dodávke vady na diele 

vyskytnú, objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dostatočnú lehotu na ich 

odstránenie. Pokiaľ ich zhotoviteľ v tejto lehote neodstráni, objednávateľ môže odstúpiť 

od zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diel,  ktoré  nastali  v dôsledku neodborného zásahu 

alebo   nesprávneho   užívania   zo   strany   objednávateľa   alebo   tretej   osoby    alebo  

okolnosťami,  ktoré  vylučujú  zodpovednosť  zhotoviteľa.   

 

 

IX.  

Sankcie 

 

1.  Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, môže  BTB požadovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % odplaty za plnenie predmetu tejto zmluvy, a to za 

každý deň omeškania. V tomto prípade je BTB oprávnený tiež odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

2.  Ak zhotoviteľ neposkytne plnenie predmetu tejto zmluvy riadne alebo vo vyhovujúcej 

kvalite, má BTB právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu max. vo výške hodnoty 

predmetu tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok BTB na náhradu škody. 

 

 

X. 

Predčasné ukončenie zmluvy 

 

1. Pred ukončením tejto zmluvy jej splnením je možné zmluvu ukončiť dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením.  

2. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné za nasledujúcich podmienok: 

a) omeškanie zhotoviteľa s uskutočnením predmetu zmluvy oproti dohodnutému 

termínu o viac ako 10 dní, okrem prípadov, ktoré by omeškanie ospravedlňovali 

(vyššia moc), 

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v 

tejto zmluve,  

c) zhotoviteľ zhotoví objednávateľovi predmet zmluvy takým spôsobom, ktorý je v 

rozpore s touto zmluvou,  

d) zhotoviteľ z vlastného popudu zastaví práce alebo opustí miesta plnenia, 

e) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní. 



XI.  

Licencia 

 

1. Spolu s odovzdaním diel, návrhov diel a potlačí, udeľuje zhotoviteľ súhlas na ich každé 

použitie v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 Autorského zákona, a to  najmä v rámci 

všetkých foriem propagačných a informačných aktivít uskutočňovaných BTB ako aj v 

súvislosti s nimi. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že licencia udelená v tejto 

zmluve je výhradná. BTB nie je povinná licenciu použiť. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že je výlučným nositeľom autorských práv k dielam, 

návrhom diel a potlačí, resp. je oprávnený poskytnúť BTB licenciu na použitie diel, 

návrhov diel a potlačí, a zodpovedá za to, že dodaný predmet plnenia je v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

 

3. BTB je oprávnená udeliť tretej osobe súhlas na použitie návrhu diel a potlačí v rozsahu 

udelenej licencie, takéto použitie návrhov diel a potlačí, musí slúžiť len pre účely BTB, 

a to v rámci všetkých foriem propagačných a informačných aktivít uskutočňovaných 

BTB ako aj v súvislosti s nimi. BTB nie je oprávnená postúpiť licenciu zmluvou na 

tretie osoby, v prípade, ak by BTB chcelo postúpiť licenciu na tretiu osobu, musí získať 

písomný súhlas zhotoviteľa.  

 

4. Zhotoviteľ udeľuje BTB v zmysle tohto článku zmluvy licenciu vo vecne, časovo a 

teritoriálne neobmedzenom rozsahu, bez možnosti jej vypovedania alebo odvolania. 

BTB nie je povinný licenciu využiť. 

 

 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Táto zmluva sa môže meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

 

3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, Autorského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

4. Ak zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu, zmluvné strany 

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I. tejto zmluvy.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešiť primárne mimosúdnou cestou - dohodou. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

Príloha č. 1 –  Cenová ponuka so špecifikáciou diel 

 



7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po jej 

podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie.  

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 16.11.2018 

  

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

 

  

 

V Bratislave dňa 16.11.2018 

 

 

 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.  

výkonný riaditeľ  

 

 

 Karolína Kamenská 

 

 



Cenová ponuka 

Originálne kráľovské suveníry 

 
1.  
 
Grafické obálky 100 ks 

   

Návrh, realizácia, dodanie originálnych ručne potlačených obálok s informatívnym popisom vo výtvarnej forme 
ktorý ladí s výrobkom. 
 
Potlač výtvarného typu odtlačku – kráľovská korunka s jemným ornamentom  
Technika tlače : Linoryt, tlač na materiál  

Farba potlače na obálku – čierna/ červená  

 

 Farba A6 / cca 10 x 15 obálky pohľadnice – zlatá s jemným leskom 

 Potlačená je plocha obálky, do ktorej sa dá umiestniť akýkoľvek objekt , obrázok, pohľadnica atď. 

Informatívna nálepka : grafické spracovanie a umiestnenie loga, informácia k výrobku 

 Cena : 600€ 

 

Referencie: 

 

    

 

      

 



2. 

Vrecúška s potlačou 100 ks 
 
Návrh, realizácia, dodanie originálnych ručne potlačených obálok 
s informatívnym popisom vo výtvarnej forme ktorý ladí 
s výrobkom. 
 

 
 

Rozmer cca 10 x 15 
Vrecúško : ľanové vrecúško rozmer cca 10 x 15 ( farba prírodná, 
sťahovanie na hrubšiu šnúrku) s golierom cca 3 cm 
  

Potlač : motív korunky s ornamentom  
Farba potlače na textil - čierna, červená, alebo zlatá 
Poznámka : 1 vrecúško = 1 farba, 1 motív 
 
Vrecúško je milým suvenírom, a obľúbeným dekoratívnym predmetom. 
Čokoľvek drobné sa dá umiestniť dovnútra. 
 

Informatívna kartička : grafické spracovanie a umiestnenie loga, 

informácia k výrobku, estetická kartička ktorá nesie potrebné logá, ale 

aj informáciu, že výrobok je vyrobený na Slovensku 

 
700 € 
 
 
Referencie: 

    

  
 

 



 



 

 

 


