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Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva Č.: 1_1O_2019
uzatvorená podľa ust ~ 91 a ~ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov [ďalej len „Autorský zákon“) a ust ~ 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ
Názov
: Obec Jarok
Sídlo
: Hlavná ul. 176, 951 48 Jarok
V jej mene
; Stanislav Sťahel, statosla obce
IČO
:00 3DB 056
DIČ
:2021062714
(ďalej len „objednávateľ‘)
a
Zhotovitel‘
: Ing. Pavel BELLUŠ Radiosatkabel
Sídlo
: Hlavatého 2,811 03 Bratislava
Zástupca
: Ing. Pavel Belluš, autorizovaný stavebný inžinier
Ičo
: 11659297
IČDPI-I
: SK1020157270
Bankové
: ‚‘OB Bratislava, č.ú.:8749032/0200
spojenie
zhotovitel je zapísaný v živn. reg. ObÚ Bratislava, č. živn. reg.: 101- 697
(d‘alej len „zhotovitel“)
-

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie autorského diela odborného posudku, obsahom
—

ktorého bude komplexné vytypovanie nedostatkov projektu stavebníka Slovak Telekom
a jeho umiestnenia, ktoré preukazujú nepravdivosť predmetného projektu s ohľadom na
výpočty uvedené v Hygienickej správe, ktoré boli podkladom a súčast‘ou hodnotenia vplyvu
stavby na životné prostredie, Názov projektu stavby: ZSA RR BOD JAROK STOZIAR
+30M,VÝSTAVBA ZS A RR BODU V LICENCOVANYCFI PASMACH INVESTORA

AV SYSTÉME GSM900, UMTS, LTE800, LTE1800, LTE2600,
Projekt stavby Stožiar Všeobecná časť Hygienická sprava [ďalej aj len ako „dielo“).
2. Autor sa na základe tejto zmluvy zavázuje pre objednávateľa riadne a včas na svoje
nebezpečenstvo a s odbornou starostlivosťou vytvoriť dielo, ktoré je výsledkom jeho tvorivej
duševnej činnosti, a to v rozsahu, čase a spósobom dohodnutým v tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za riadne a včas vytvorené dielo dohodnutú
odmenu.
4. Závázok autora je splnený riadnym splnením všetkých dohodnutých podmienok podľa tejto
zmluvy.
Článok 11.
Termín a spósob odovzdanie diela
Autor sa zaväzuje riadne vytvorené dielo odovzdať objednávateľovi v lehote najneskór do
30.11.2019, a to vjednom originálnom listinnom vyhotovení opatrenom podpisom a okrúhlou
pečiatkou zhotovitel‘a ako člena SKSI a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. Zmluvné strany
sa výslovne dohodli, že o odovzdaní diela podl‘a predchádzajúcej vety vyhotovia odovzdávajúci
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protokol; pričom úplnosť a pravdivosť zapísaných skutočností v odovzdávajúcom protokole
potvrdia svojimi podpismi oprávnené osoby objednávateľa a zhotovitel‘a podľa článku VII. bod 1
tejto zmluvy s uvedením aktuálneho dátumu (d‘alej len „odovzdávajúci protokol“).
Článok III.
Odmena za vytvorenie diela a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zavázuje zhotoviteľovi za riadne a včas vytvorené dielo v súlade s
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve zaplatiť odmenu vo výške 500€ + DPH. Autor je
platcom DPH
2. Objednávateľ uhradí autorovi odmenu za vflvorenie dlela podľa článku II. lejlo zmluvy ve
výške uvedenej v bode 1 tohto článku. Za uhradenie akejkoľvek dane, či autorských poplatkov z
vyplatenej odmeny v zrnysle príslušných všeobecne záväznýcli právnyclt pľedpisov plaluýcli V
SR je zodpovedný v plnom rozsahu zhotovitel‘ ako autor.
3. Autor vyhlasuje, že dohodnutá odmena podl‘a bodu 1 tohto článku zahřňa akékol‘vek všetky
priame aj nepriame náklady spojené so splnením záväzkov autora podľa tejto zmluvy (napr.
náklady spojené s dopravou, s celkovým vytvorením dlela a pod.).
4. Autor je oprávnený najskór deň Po dni riadneho a včasného vykonania predmetu zmluvy a
jeho prevzatia objednávateľom podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy vyhotoviť faktúru.
Neoddelitel‘nou súčasťou faktúry vystavenej autorom musí byť odovzdávajúci protokol
potvrdený oprávnenou osobou ohjednávateľa.
5. Platbu vykoná objednávateľ bezhotovostným platobným príkazom na účet zhotovitel‘a
uvedený v záhlaví tejto zmluvy za preukázateľne riadne a včas vykonané dlelo na základe riadne
vystavenej faktúry v lehote do 15 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi na
jeho korešpondenčnú adresu. V prípade, že splatnosť pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok W. Licencia
1. Touto zmluvou autor v súlade s ~ 65 a nasl. Autorského zákona zároveň udel‘uje
objednávatel‘ovi súhlas na použitie dlela (ďalej len ~‚licencia“) v rozsahu, na účely a za
podmienok dohodnutých touto zmluvou. Autor poskytuje ohjednávatel‘ovi lkenciu v rozsahu
tohto článku tejto zmluvy bezodplatne, t.j. autor nemá voči objednávatel‘ovi nárok na žiadnu
odmenu za poskytnutie licencie.
2. Dielom na účely poskytnutia licencie sa rozumie dielo, vytvorené autorom podľa článku II.
tejto zmluvy.
3. Licenciu podIa tejto zmluvy poskytuje autor objednávatel‘ovi na akýkol‘vek spůsob použitia
dlela pri realizácii projektov objednávateľa podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy a bez
akéhokol‘vek územného alebo časového obmedzenia.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je objednávateľ oprávnený najmá, ale nielen na
nasledovné použitie a využitie diela:
a) vyhotovenie rozmnoženín diela v neobmedzenom množstve,
b) sprístupňovanie dlela verejnosti v akomkol‘vek rozsahu,
c) verejný prenos dlela v akomkol‘vek rozsahu,
4. Objednávateľ má právo k propagácii dlela použiť meno autora, a to najmá v médiách, na
svojich web stránkach, na plagátoch, v reklamných brožúrach a materiáloch a pod.
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Článok V.
Práva a povinností zmluvných strán
1. Zmluvné strany sa zaväzujú:
a] bez zbytočného odkladu navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na zahezpečenie vytvorenie diela,
b) postupovať pri vykonávaní a zabezpečení dohodnutých činností podľa tejto zmluvy s
odbornou starostlivosťou, tak aby nepoškodili práva a oprávnené záujmy druhej zmluvnej
strany a jej dobré meno,
c) uhradíť druhej zmluvnej strane škodu, ktorú jej spósobili porušením povinností podľa tejto
zmluvy, ibaže preukážu, že porušenie povinnosti bolu spósobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní dlela jeho ochranu pred akýmkoľvek
hanlivým nakladaním, Ictoré by malo za následok narušenie dobrej povesti autora. Autor má
právo na autorský dohľad nad nakladaním so svojím dielom nad prípadnými grafickými
úpravami diela.
-

Článok VI.
Doručovanie
Zmluvné strany si navzájom oznamujú oprávnené osoby a svoje adresy na doručovanie:
na strane autora:
adresa na doručovanie:
Ing. Pavel Belluš, Hlavatého 2; 81103 Bratislava
pavel.bellus@gmail.com
na strane objednávateľa:
adresa na doručovanie: Obec Jarok, Hlavná ul. 176,95148 Jarok
v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, pričom
je potrebné preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o odoslaní e-mailu a
potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje
správa auloinalicky vygenerovaná sys~énioiri.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží
objednávatel‘ a dva rovnopisy obdrží autor.
2. Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa
ustanovenia ~ S a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením ~ 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň,
tak rozhodujúci je deuí neskoršieho
podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na
webovom sídle obce Jarok.
4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bob alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
3

nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu lejLo zinluvy, klwý zwluvné sirany
sledovali v čase jej podpisu.
5. Túto zmluvu možno dopíňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa Po podpísanf následne stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zrnluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
7. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, Autorského zákona, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v SR.
8. Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné
strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedójde o vzniknutom spore k dohode
zmluvnýr.h strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa $ návrhom na
prislušný súd. Strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa
nadia slovenským právnyni poriadkom.
9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne
zodpovedá ich skutočnej vůli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určíte a zrozumiteľne bez omylu,
bez akéhokol‘vek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave 29.10.2019

/

BELLUS
HLAVATÉHO 2
911 03 BRATiSLAVA
~

L
Autor
Ing. Pavel Belluš

V Jarku

~‚

~

Objednávateľ‘

≤...............................

Stanislav Sťahel, starosta obce
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