Zmluva o vytvorení diela a licen č ná zmluva
Uzatvorená pod ľa par. 39 a násl. Zákona č . 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom/autorský zákon/ v platnom znení medzi:

Názov:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sídlo:

Svätoplukovo námestie 4, 950 53 N ITRA

Právna forma:

príspevková organizácia

Zastúpené:

Ján Greššo, riadite ľ

l Č O:

00164895

DI Č :

2021246623

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, ú č et 70 00 3106 09 /8180

IBAN/BIC:

SK12 8180 0000 0070 0031 0609, SPSRSKBA
/dalej len ,,objednávate ľ/

a

Názov:

AUTOR s. r. o.

Sídlo:

Zadunajská cesta1191/9, 85101 BRATISLAVA

Zastúpená:

MUDr. Viliam Klimá č ek, konate ľ

I Č O:

45562059

Dl Č :

2023047906

Bankové spojenie:
IBAN/BIC:
/dalej len ,,autor/

1. Predmet zmluvy
1.1.Predmetom tejto zmluvyje záväzok autora vytvori ť /napísa ť/ pre objednávate ľa divadelnú hru
s pracovným názvom ,,ME Č IAR.
1.2. Autor sa touto zmluvou zaväzuje udeli ť objednávate ľovi licenciu na použitie diela v súlade
s bodom 3.
1.3. Objednávate ľ sa zaväzuje zaplati ť autorovi odplatu za vytvorenie diela a za udelenie licencie
na použitie diela v súlade s bodom 4. tejto zmluvy.

2. Vytvorenie a odovzdanie diela
2.1.Autor sa zaväzuje vytvori ť dielo pod ťa svojich najlepších vedomostí a schopností v súlade
s najnovšími platnými pravidlami pravopisu a odbornej terminolágie.
2.2. Autor odovzdá potrebnú synopsu diela v rozsahu troch strán do 28.02.2015 v tla čenej podobe.
2.3. Autor odovzdá kompletné dielo divadelnej hry ,,ME Č IAR do 31.8.2015 v tla čenej podobe.
2.4.Objednávate ľ do piatich /5/ dní od odovzdania diela pod ťa bodu 2.3. tejto zmluvy písomne
oznámi autorovi, č i dielo prijíma alebo neprijíma. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty sa
dielo považuje za prijaté.
2.5.Objednávate ľ má právo žiada ť autora o úpravu diela, a to do piatich /5/ dní odo d ň a jeho
odovzdania pod ľa bodu 2.3. tejto zmluvy, na vykonanie týchto úprav objednávate ľ poskytne
autorovi pä ť /5/ dni, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu.
2.6.Autor sa zaväzuje vytvori ť dielo tak, aby neobsahovalo žiadne skuto č nosti, ktoré mážu bez
právneho dávodu zasiahnu ť do práv a právom chránených záujmov iných alebo by mohli by ť
v rozpore s dobrými mravmi alebo považované za neslušné.
2.7. Autor vyhlasuje, že dielo pod ťa tejto zmluvy vytvorí vlastnou tvorivou č innosťou a nebude
za ťažené autorskými právami iných osáb, ktoré by bránili jeho použitiu v zmysle udelenej
licencie.

3. Licencia - späsob, rozsah a čas použitie a diela
3.1.Autor ude ľuje objednávate ľovi súhlas na použitie diela alebo jeho častí nasledovnými
spásobmi:
a./ zaradenie dielo do inscenácie divadelnej hry uvedenej v č lánku 1. bod 1.1. tejto zmluvy
vrátane spojenia s inými dielami v rámci tejto inscenácie divadelnej hry
bod 1.1. tejto zmluvy
b./ verejné vykonanie diela v rámci inscenácie divadelnej hry uvedenej v č lánku 1. bod 1.1.
tejto zmluvy
c./ spracovanie diela v rámci naštudovania inscenácie divadelnej hry uvedenej v č lánku 1. bod
1.1. tejto zmluvy
d./ zaradenie diela /jeho časti/ do audiovizuálneho diela alebo iného diela, na ú čely
prezentácie - propagácie predstavení divadelnej hry alebo prezentácie - propagácie č innosti
objednávate ťa
e./ vyhotovenie rozmnožením diela /vrátane rozmnoženín v podobe záznamu vykonania diela
v rámci inscenácie divadelnej hry uvedenej v č lánku 1. bod 1.1. tejto zmluvy/
f./ verejné rozširovanie rozmnoženín diela alebo jeho častí formou prevodu vlastníckeho
práva, nájmom alebo vypoži čaním na ú čely prezentácie - propagácie predstavení divadelnej
hry alebo prezentácie - propagácie č innosti objednávate ľa
g./ verejný prenos diela v rámci verejného prenosu inscenácie divadelnej hry /jeho časti/
uvedenej v č lánku 1. bod 1.1. tejto zmluvy alebo audiovizuálneho diela pod ľa písmena d./ tohto
č lánku zmluvy.
3.2.Autor ude ľuje objednávate ťovu licenciu ako nevýhradnú, v neobmedzenom rozsahu /bez
kvantitatívneho, vecného alebo teritoriálneho ohrani čenia/, a to na celé dobu trvania
autorských majetkových práv.
3.3.Autor ude ľuje objednávate ľovi súhlas na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo
jeho časti. Autor nevyžaduje, aby ho objednávate ť o tejto skuto č nosti bezodkladne informoval.

3.4.Licencia pod ľa bodov 3.1. až 3.3. tohto č lánku zmluvy sa primerane vz ťahuje aj na prípadné
deriváty diela ako aj jeho rozmnoženín, ak vznikii uplatnením niektorého relevantných
oprávnení pod ľa bodu 3.1. tohto č lánku zmluvy.
3.5.Objednávate ľ je oprávnený, nie však povinný licenciu resp. iednotlivé oprávnenia licencie
využiť.
4. Odmena
4.1.Objednávate ľ sa zaväzuje autorovi zaplati ť za vytvorenie diela a udelenie licencie na jeho
použitie pod ľa tejto zmluvy odmenu vo výške 3 000,- € /slovom tritisíc eur/:
Prvá časť vo výške 1 200,-€ /slovom jedentisícdvesto eur/ bude vyplatená po spinení č l. 2. bod
2.2.
Druhá časť vo výške 1 800,- € /slovom jedentisícosemsto eur/ bude vyplatená po spinení č . 2.,
Bod 2.3. - 2.5., kde autor vystaví faktúru s dobou splatnosti 14 dní.
4.2.V odmene za vytvorenie diela pod ľa bodu 4.1. tohto č lánku sú zahrnuté aj náklady, ktoré
vzniknú autorovi v súvislosti s odovzdaním diela objednávate ľovi.
4.3. Autor odvedie z odmeny povinný odvod 2% do príslušného umeleckého fondu pod ľa
osobitného predpisu /Zákon NR SR č . 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších
pred pisov/.
S. Osobitné dojednania
5.1.Objednávate ľ je povinný zabezpe č i ť príslušnú autorskoprávnu ochranu tým, že ak je to
opodstatnené a možné alebo obvyklé uvedie na všetkých rozmnoženinách diela
a propaga č ných materiáloch k divadelnému prestaveniu, v ktorom bude použité dielo, autora.
5.2. V prípade vydania diela v tla čenej podobe objednávate ľ odovzdá autorovi do 30 dní bezplatne
jeden autorský výtla čok.
5.3. Autor ude ľuje objednávate ľovi súhlas na uvedenie svojho názvu ako aj použitie svojich
obrazových snímok na ú čely prezentácie a propagácie divadelného predstavenia diela alebo
aktivít objednávate ľa, a to všetkými obvyklými spásobmi prezentácie alebo propagácie /napr.
uverejnením v elektronických a printových médiách, tla čových materiáloch, v teletexte, v sieti
internet/.
5.4.Objednávate ľ preberá právnu zodpovednos ť za znenie predlohy a jej finálnu podobu vo
vytvorenej inscenácii, ak autor dodrží bod 2.6 v č lánku 2.
6. Zánik zmluvy
6.1.Objednávate ľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpi ť, ak
a./je autor v omeškaní s dodaním diela a neodovzdá dielo ani v dodato č nej lehote poskytnutej
objednávate ľom,
b./ autor neupraví dielo pod ľa požiadaviek objednávate ľa v zmysle č lánku 2. bod 2.4. tejto
zmluvy.
c./ sa niektoré z autorových vyhlásení pod ľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé.
6.2.Autorje oprávnený od tejto zmluvy odstúpi ť, ak objednávate ť poruší svoj záväzok pod ľa tejto
zmluvy a neurobí nápravu ani v dodato č ne poskytnutej primeranej lehote.
6.3. Odstúpenie od zmluvyje ú činné d ň om doru čenia písomného oznámenia o odstúpení zmluvnej
strane, doru čením na ú čely tejto zmluvy sa rozumie prevzatie písomnosti.

7. Sankcie
7.1.V prípade omeškania autora s pinením záväzkov pod ťa tejto zmluvyje objednávate ľ oprávnený
požadova ť od autora zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 330,-€ /slovom: tristotridsa ť eur/.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávate ľa na náhradu škody vo výške
prevyšujúcej zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávate ľa na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
7.2.V prípade omeškania objednávate ľa s úhradou odmeny podra č lánku 3. tejto zmluvyje autor
oprávnený požadova ť od objednávate ľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej
právnymi predpismi ob č ianskeho a obchodného práva.

8. Závere č né ustanovenia
8.1.Právne skuto č nosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
autorského zákona a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami Ob č ianskeho alebo Obchodného
zákonníka alebo inými všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
repu blike.
8.2. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia
tejto zmluvy, pokia ľ to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú
v platnosti. Neplatnos ť niektorých z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnos ť celej
zmluvy.
8.3. Všetky zmeny a dopinenia tejto zmluvy sa uskuto č nia po vzájomnej dohode formou
písomných, č íslovaných a podpísaných dodatkov.
8.4. Ak táto zmluva neustanovuje inak, nemá žiadna zo zmluvných strán právo postúpi ť svoje
práva vrátane poh ľadávok a záväzkov z tejto zmluvy tretej strane bez písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany.
8.5. Všetky spory, ktoré z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ň ou, budú zmluvné strany rieši ť
predovšetkým vzájom nou dohodou.
8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá pod ľa ich skuto č nej a slobodnej vále,
urč ite, vážne a zrozumite ľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok.
8.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spásobilos ť a vo ľnosť uzatvori ť túto zmluvu, ako aj
späsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spásobom obmedzená alebo
vylú čená a zárove ň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju
podpisujú.
8.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch /4/rovnopisoch v slovenskom jazyku, každá zmluvná
strana obdrží dva rovnopisy.
8.9. Táto zmluva nadobúda platnosť d ň om podpísania zmluvnými stranami a ú činnosť d ň om
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia pod ľa osobitného predpisu /Zákon č . 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopinení niektorých zákonov /zákon
o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov/.

