
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 24/2022 
uzatvorená podľa zákona č. 513/1911 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a zákona  č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom 

v znení neskorších predpisov (autorský zákon) 
 

Objednávateľ:  Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu 
zastúpený:   MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva 

Milan Paprčka, podpredseda predstavenstva 
v zastúpení:   Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe poverenia 
predstavenstva. 
so sídlom:   Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 974 01 
IČO:    42299268 
DIČ:     2023528463 
IČ pre DPH:   Nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:     7500 0000 0040 1568 9224 
zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012. 
(ďalej len „objednávateľ“  a  „nadobúdateľ“) 
 
 
Autor:   PhDr. Ján Beljak, PhD. 
bytom:   XXX 
nar.:    XXX 
bankové spojenie:  XXX 
č. účtu:   XXX 
autor nie je platcom DPH 
(ďalej len „autor“) 
 
uzavreli podľa ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu: 
 

Preambula 
 

Za účelom tvorby a propagácie Náučného chodníka Veľká Stráž má objednávateľ záujem 
v roku 2022 vytvoriť obsahovú náplň informačných panelov na Náučnom chodníku Veľká 
Stráž. 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Autor sa zaväzuje pre objednávateľa vlastnou duševnou tvorivou činnosťou vytvoriť dielo: 

„Vytvorenie Náučného chodníka Veľká Stráž vo Zvolene“ v nasledovnom rozsahu:  
 

a) vytvorenie textových podkladov pre 1,5 informačných panelov na Náučnom chodníku s 
nasledovnými témami:  
Veľká Stráž - archeológia, Úvod, všeobecné informácie, mapa trasy, upozornenia, 
Geomorfológia, geológia, archeológia 

b) dodanie 8 ks rozdielnych fotografií s motívmi tematicky súvisiacimi s informačnými 
panelmi podľa písmena a) tohto článku. 

2. Dielo bude dodané objednávateľovi v rozsahu textových podkladov pre 1,5 ks 
informačných panelov s témami podľa čl. 1 písmeno a), 1 normostrana textu (1 
normostrana obsahuje 1 800 textových znakov, ďalej len NS).  



3. Autor sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi rukopis v jednom exemplári písomne 
a v jednom exemplári na elektronickom pamäťovom médiu (CD), k ďalšiemu 
spracovaniu. 

4. Autor sa zaväzuje, že dodá  8 ks rozdielnych fotografií s motívmi tematicky súvisiacimi s 
informačnými panelmi podľa čl. 1 písmeno a) tejto zmluvy, v origináli v jednom exemplári 
na elektronickom pamäťovom médiu (CD)  k ďalšiemu spracovaniu. 

5. Autor vyhlasuje, že rukopis diela zodpovedá príslušným štátnym normám,  je napísaný 
v súlade s platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou. 

6. O grafickej a technickej úprave konečného diela, formáte, farebnosti, použitom papieri 
a väzbe rozhoduje objednávateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť. 

 
Čl. 2 

Termín a miesto dodania  
 

1. Autor sa zaväzuje dodať vykonané dielo (textový a obrazový materiál) objednávateľovi  
diela  v lehote najneskôr do 17.6.2022. 

2. Miestom odovzdania diela je Mestský úrad vo Zvolene, Námestie slobody 22,  
           960 01 Zvolen. Osobou oprávnenou na prebratie diela je Ing. Adrian Fabricius. 

3. Zmluvné strany vyhotovia o prebratí a odovzdaní diela protokol. Ak dielo bude mať 
vady, objednávateľ je oprávnený dielo neprebrať a poznačiť v protokole dôvody, pre 
ktoré odmietol dielo prebrať. V prípade, ak má dielo odstrániteľné vady, vráti 
objednávateľ dielo autorovi na autorskú korektúru za účelom odstránenia nedostatkov 
a určí mu lehotu na ich odstránenie vád, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Ak vady  
nebudú  v lehote odstránené, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

 
Čl. 3 

Odmena 
 

1. Odmena  za vytvorenie a používanie diela  je stanovená dohodou zmluvných strán 
podľa zákona č.  18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších   predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie diela vo výške 70 Eur za 
textové, fotografické a grafické podklady k 1 ks informačnému panelu (slovom 
sedemdesiat eur). 

3. Konečná výška odmeny autorovi za spracovanie textových podkladov k 1,5 
informačným panelom je 135 Eur (slovom jednostotridsaťpäť eur). Autor nie je 
platcom DPH.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi odmenu do 30 dní odo dňa podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bankovým prevodom na účet autora, ktorý je 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Podkladom na vyplatenie odmeny bude Protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude uvedený najmä počet odovzdaných 
normostrán textu a počet odovzdaných  fotografií, jednotková cena za kus a celková 
cena diela. 

5. Ak autor neodovzdá dielo v dohodnutých lehotách podľa čl. 2 tejto zmluvy 
a objednávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy, je oprávnený znížiť 
autorovi odmenu o 1% z celkovej odmeny dohodnutej v tomto článku  zmluvy za 
každý deň omeškania až do riadneho odovzdania diela. 

6. Autor diela je povinný splniť  povinnosti v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z.  o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 4 

Licenčné podmienky 
 

1. Autor na základe tejto zmluvy dáva súhlas nadobúdateľovi na použitie diela uvedeného 
v čl. 1 tejto zmluvy za ďalej uvedených podmienok. 



2. Autor diela berie na vedomie a súhlasí s nasledovným spôsobom použitia diela 
vytvoreného podľa bodu 1 tohto článku objednávateľom: 
a) vystavenie diela na informačných paneloch na Náučnom chodníku Veľká Stráž,  
b) vydanie diela v rámci tlačeného informačného sprievodcu Náučným chodníkom 

Veľká Stráž, 
c) vystavenie diela na webovej stránke objednávateľa a stránok ním určených. 

3. Licencia sa udeľuje bez akéhokoľvek územného a vecného obmedzenia. 
4. Licencia udelená autorom má povahu výhradnej licencie na dobu neurčitú a autor 

udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezplatne. 
 

Čl. 5 
Prehlásenie autora 

 
1. Autor prehlasuje, že autorské práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia 

a ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. Autor zodpovedá 
za pôvodnosť textových častí rukopisu a časti, ku ktorým autorovi nepatria autorské 
práva, osobitne v rukopise vyznačí uvedením zdroja. Autor zodpovedá za to, že 
obrazové materiály, ku ktorým autorovi nepatria autorské práva, osobitne v rukopise 
vyznačí uvedením zdroja a ručí za to, že autori obrazových materiálov súhlasia s ich 
uverejnením za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Autor vyhlasuje, že odovzdaný rukopis nie je jeho jediným vyhotovením a že netrvá na 
vrátení originálu. 

 
Čl. 6 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak autor neodovzdá 
dielo v lehotách podľa čl. 2 tejto zmluvy, alebo ak autor nebude môcť včas vykonať, či 
dokončiť požadované úpravy diela; objednávateľ môže dať dielo upraviť inému autorovi.  

2. Ak autor bez vlastného zavinenia nebude môcť požadované úpravy diela uskutočniť 
včas alebo dokončiť, môže objednávateľ dať dielo upraviť inému autorovi s písomným 
súhlasom autora; autor má právo takéto úpravy posúdiť a vyjadriť sa k nim, ako aj k 
osobe autora, ktorý by mal požadované úpravy realizovať. 

 
Čl. 7 

Osobitné protikorupčné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,  
poskytovanie alebo prijatie úplatku. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na     
všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov 
konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady: 
a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať 

preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo 
je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby 
niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo 
urýchlenia realizácie tohto procesu; 

b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, 
dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich, ktoré by 
malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, 
alebo ich uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak 
ponúknuté; 



c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy 
alebo prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie alebo prijatie za výhodnejších 
podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované; 

d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva. 
 
 

Čl.  8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých autor obdrží jedno 

vyhotovenie a nadobúdateľ dve vyhotovenia. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon a ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou a  účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa v zmysle 
§47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

5. Autor PhDr. Ján Beljak, PhD. dáva nadobúdateľovi súhlas, aby jeho osobné údaje 
uvedené v tejto zmluve spracúval pre svoje potreby po dobu účinnosti tejto zmluvy a 
jej úschovy a archivácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov nadobúdateľa. Tento súhlas možno odvolať pred uplynutím vyššie uvedenej 
doby len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

 

 

 

           V Banskej Bystrici 13.6.2022                                      Vo Zvolene 13.6.2022 

 

           Objednávateľ:                                                                    Autor: 

 

           .........................................                                                  ...................................... 

           Ing. Jiří Pěč, PhD.                                                              PhDr. Ján Beljak, PhD. 


