
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 

 

(ďalej len „zmluva“)   

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:   Pavol Andraško 

bydlisko:   Letná 9, 900 42 Dunajská Lužná 

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 

číslo účtu:   SK84 0200 0000 0051 0984 5042 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

 

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:   ČSOB, a.s. Bratislava 

číslo účtu:    SK83 7500 0000 0040 1524 0996 

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

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ je oblastnou organizáciou cestovného ruchu a realizuje exteriérovú 

výstavu starých fotografií Bratislavy z 2. polovice 20. storočia od autora Antona 

Šmotláka pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia (ďalej len ako „podujatie“). 

Objednávateľ zabezpečí inštaláciu veľkoplošných kópií starých fotografií Bratislavy 

umiestnených v umelecky stvárnenom stojane  na miestach, odkiaľ je identický výhľad 

ako je na fotografiách, ak sa zmluvné strany  nedohodnú inak,  na nasledovných 

miestach:  

1.    Nábrežie Dunaja pri Tyršovom nábreží 

2.    Nábrežie Dunaja vpravo od UFA 

3.    Rybné námestie pri židovskom pamätníku Pamäť.  

4.    Rudnayovo nám., v zákrute cesty pri Pinot u Bruna.  

5.    Beblavého / Židovská, medzi ulicami a pred Hodinovým múzeom 

6.    Hviezdoslavovo námestie na korze smerom na SND 

7.    Michalská ulica, pri kameni, kde ústi podchod od Klariskej 

8.    Michalská /Zámočnícka, pod vežou, na rohu smer Zámočnícka 

9.    Hodžovo námestie (pred Prezidentským palácom) 



10.  Námestie SNP, pred nemocnicou u Milosrdných bratov  

11.  Hlavné námestie, pri cukrárni Mayer. 

12.  Rázusovo nábrežie /Nám L. Štúra, chodník na nábreží pri parčíku 

 

2. Objednávateľ má záujem o zabezpečenie návrhu stojanov na inštaláciu fotografií 

a z tohto dôvodu uzatvára s dodávateľom túto zmluvu.  

 

3. Objednávateľ oslovil dodávateľa ako dlhoročného autora a architekta exteriérových 

mestských či filmových inštalácií a scénických diel, a tiež výroby drevárskych a 

kovových skeletov, na základe jeho portfólia.  

 
4. V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

oblastným organizáciám cestovného ruchu  nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu 

aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii, na tvorbu a podporu 

produktov cestovného ruchu. Predmet tejto zmluvy objednávateľ realizuje s finančnou 

podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ako „MD“).  

 

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa  

 a) dodať objednávateľovi návrh a technickú špecifikáciu originálneho nosiča na  

fotografie do exteriérového prostredia mesta špecifikovaného v tejto zmluve (ďalej len 

ako „návrh nosiča“ alebo „dielo“); 

 b) udeliť objednávateľovi licenciu na použitie diela v súlade s touto zmluvou (čl. X. 

tejto zmluvy); 

 c) realizovať odborný dohľad nad výrobou a zhotovením nosičov výrobcom, a to na 

základe diela dodaného v zmysle tejto zmluvy; 

d) realizovať odborný dohľad pri umiestnení/osadení nosičov v rámci podujatia. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh nosiča musí zohľadniť aj nasledovné požiadavky 

objednávateľa:  

-  nosič musí mať okrem umiestnenia fotografií aj priehľadnú plochu na pozorovanie 

panorámy 

-  nosič musí mať originálnu, ľahkú, vzdušnú a bezpečnú konštrukciu a stabilné 

upevnenie (napr. betónovým prefabrikátom a pod.), dodávateľ musí zohľadniť všetky 

možné poveternostné vplyvy  

-  návrh nosiča musí obsahovať aj návrh ukotvenia inštalácie a pripevnenia fotografií 

-  nosič a jeho inštalácia  musia spĺňať všetky technické normy 

-  nosič musí obsahovať priestor na umiestnenie názvu podujatia a loga objednávateľa, 

MD, Bratislavy 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný vypracovať návrh nosiča aj vo 

variáciách tak, aby individuálne zohľadnil jednotlivé lokality, kde budú nosiče 

umiestnené, pričom je povinný zohľadniť všetky požiadavky objednávateľa.  

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas, bez 

vád a nedorobkov dielo odovzdať objednávateľovi v elektronickej podobe, a to spolu s 

protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.  

 



6. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

za dielo dohodnutú odplatu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

IV. 

Dodanie diela 

 

1. Dodávateľ je povinný v lehote do 8. 12. 2020 dodať predbežný koncept diela v 3-5 

variantoch – rozdielne typy riešení. Objednávateľ určí, ktorý z predložených variantov 

bude rozpracovaný v zmysle tejto zmluvy a následne dodaný ako dielo. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo, a to do 10. 12. 2020. 

 

3. O odovzdaní a prevzatí  diela spíše  dodávateľ protokol o odovzdaní a  prevzatí diela, 

ktorý podpíšu  splnomocnení  zástupcovia  zmluvných strán po dodaní diela.  

 

4. Objednávateľ je v lehote 5 pracovných dní od doručenia diela oprávnený požiadať 

o úpravu diela, požiadavky je povinný dodávateľ akceptovať.  

 

 

V. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení tejto zmluvu s odbornou starostlivosťou 

a dodať dielo riadne a včas. Dodávateľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať 

objednávateľa o rozsahu realizovaných prác smerujúcich k zhotoveniu diela ako aj 

o priebehu odborného dohľadu nad výrobou,  zhotovením a umiestnením nosičov. 

 

2. Kontaktnou osobou objednávateľa, ktorá je oprávnená v mene objednávateľa 

komunikovať vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto zmluvy, je Ing. Silvia Renácsová, 

email: renacsova@visitbratislava.com, tel. č. +421 902 985 826. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela preberá objednávateľ zodpovednosť za 

dielo, vlastníkom diela/práv k dielu sa stáva až po úplnom zaplatení dohodnutej odplaty.  

 

 

VI. 

Odplata  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za plnenie tejto zmluvy zo strany dodávateľa je 

1.000,- Eur (slovom: tisíc eur), dodávateľ nie je platca DPH. Odplata je konečná 

a zahŕňa odmenu za plnenie tejto zmluvy  a všetky náklady dodávateľa na plnenie tejto 

zmluvy. 

 

2. Dodávateľ má právo na vyplatenie odplaty po riadnom odovzdaní diela bez vád. 

 

3. Lehota splatnosti odplaty je 30 dní od odovzdania diela a spísania preberacieho 

protokolu (čl. IV. bod 3. tejto zmluvy). 

 

4. Zmluvné strany sa v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

dohodli na tom, že z odplaty podľa tejto zmluvy objednávateľ nevyberie daň. Týmto sa 

dodávateľ zaväzuje riadne vysporiadať odplatu podľa tejto zmluvy v zmysle príslušných 

právnych predpisov. 
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VII. 

Vady a opravy diela 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo bez vád. Pokiaľ sa vady na diele vyskytnú, 

objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi dostatočnú lehotu na ich odstránenie. 

Pokiaľ ich dodávateľ v tejto lehote neodstráni, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

 

 

VIII.  

Sankcie 

 

1.  Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, môže objednávateľ 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % odplaty v zmysle čl. VI. tejto zmluvy, a to 

za každý deň omeškania. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený tiež odstúpiť od 

tejto zmluvy. 

 

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

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

odplaty. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

 

3.  Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odplaty, dodávateľ má nárok 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 

 

IX. 

Predčasné ukončenie zmluvy 

 

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

zmluvných strán alebo odstúpením. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné za 

nasledujúcich podmienok: 

a) omeškanie dodávateľa s plnením zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac 

ako 10 dní, okrem prípadov, ktoré by omeškanie ospravedlňovali (vyššia moc), 

b) dodávateľ zhotoví dielo spôsobom, ktorý je v rozpore s touto zmluvou,  

c) dodávateľ zastaví práce smerujúce k zhotoveniu diela, 

d) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 30 kalendárnych 

dní. 

 

X.  

Licencia 

   

1. Spolu s odovzdaním diela, ktoré je autorským dielom, udeľuje dodávateľ súhlas na jeho 

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

vyhotovenie nosičov za účelom ich použitia v rámci všetkých foriem propagačných 

a informačných aktivít uskutočňovaných objednávateľom ako aj v súvislosti s nimi.  

 

2. Dodávateľ zodpovedá za to, že je výlučným nositeľom autorských práv k dielu, resp. je 

oprávnený poskytnúť objednávateľovi licenciu na dielo, a zodpovedá za to, že dielo je v 

súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

 

 

 



XI. 

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

podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie.  

 

7. 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. 

 

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

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.11.2020 

  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 

________________________________ 

  

 

 

V Bratislave dňa 30.11.2020 

 

 

 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar PhD.,  

výkonný riaditeľ 

 Pavol Andraško 

 


