Zmluva o vytvorení diela č. 2010201501
a licen č ná zmluva o jeho použití (da ň ový doklad)
Táto zmiešaná Zmluva o vytvorení diela a licen čná zmluva o jeho použití (dalej len ,,Zmluva) bola uzatvorená v súlade s §
39 a nasi. Zákona Č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a s § 536
anasl. Zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými stranami:

Divadio Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
I ČO:00164895
DI Č : 20 2124 66 23
IBAN: SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
(Objed návate ľ)

Meno a priezvisko: Jakub Gulyás
Bydlisko:
Rodné č islo:
Bankové spojenie:

Bratislava, 83105

Č .ú.:
(Autor)
l.Predmet zmluvy
1/ Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Autora vytvori ť dielo vymedzené nižšie, odovzda ť
Objednávate ľovi vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a sú časne udeli ť Objednávate ľovi
práva ria použitie diela v rozsahu uvedenom nižšie s možnos ťou ich ďa ľšieho postúpenia, a záväzok
Objednávate ľa zaplati ť Autorovi za jeho služby odmenu pod ľa č l. 111 Zmluvy.
2/ Za dielo sa pritom považuje práca autora, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej č innosti Autora a je
preto chránené Autorským zákonom, -dalej len ,,Dielo.
Názov diela:
1.Vyhotovenie fotografie na plagát k inscenácii Podivný prípad so psom.
2. Vyhotovenie fotodokumentácie z inscenácie Marka Haddona a Simona Stephensa Podivný prípad
50 psom. Zábery budú použité na propagáciu a na vizualizáciu inscenácie v reklamných vitrínach
a v médiách. Autor sa zaväzuje, že dodá minimálne 80 fotografických záberov v elektronickej podobe
na nosi č i dat CD do S. júna 2016.

11. Proces vytvárania Diela
1/ Autor sa zaväzuje, že vytvorí Dielo pod ľa pokynov Objednávate ľa a že bude rešpektova ť všetky
pripomienky Objednávate ľa po č as procesu vytvárania Diela, pokia ľ tieto pripomienky nebudú
v rozpore s dojednaniami tejto Zmluvy. Dielo musí by ť použite ľné na ú čel vymedzený v č l. lll Zmluvy.
2/ Autor sa zaväzuje vytvori ť dielo osobne.
3/ Autor sa zaväzuje odovzda ť Objednávate ľovi Objednávate ľom vopred schválenú vec,
prostredníctvom ktorej a zárove ň na ktorej bude Dielo vyjadrené najnesk6r d ň a 5.6.2016 a to v sídle
objednávate ľa.
4/ Odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej bude Dielo vyjadrené dochádza aj k prevodu
vlastníckeho práva k tejto veci na Objednávate ľa.

111. Súhlas na použitie Diela
1/ Autor týmto vyhlasuje, že odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej je Dielo vyjadrené spolu
s Dielom zárove ň ude ľuje Objednávate ťovi súhlas na použitie Diela (dalej len ,,Licencia)
v neobmedzenom rozsahu v rámci propagácie inscenácie Podivný prípad so psom:

2/ Licencia sa ude ľuje Objednávate ľovi bez časového obmedzenia.
3/ Udelená Licencia sa pritom považuje za výhradnú licenciu. Autor nemá právo udeli ť tretej osobe
Licenciu na akéko ľvek použitie Diela spásobom, na ktorý udelil výhradnú Licenciu a je povinný sám sa
zdrža ť akéhoko ľvek použitia Diela, okrem použitia diela na vlastnú prezentáciu, a to bez časového
a teritoriálneho obmedzenia.
4/Objednávate ľ je oprávnený nadobudnutú Licenciu písomnou zmluvou postúpi ť v pinom rozsahu na
Klienta alebo Klientovi udieli ť súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie. Autor podpisom
tejto Zmluvy dáva Objednávate ľovi výslovný súhlas na takého postúpenie alebo na udelenie
sublicencie.
5/0krem použitia Diela pod ťa ods.1 tohto č lánku Autor týmto dáva Objednávate ľovi súhlas na
použitie Diela na prezentáciu Objednávate ľa na festivaloch alebo na prezentáciách reklamných
agentúr, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Licencia pod ľa tohto odseku sa považuje
taktiež za výhraddnú licenciu a vz ťahuje sa na ň u ods.3.3 Zmluvy.
Iv. Autorská odmena
1/ Za vytvorenia Diela, za prevod vlastníckeho práva k veci, prostredníctvom ktorej je Dielo vyjadrené
a za udelenie súhlasu na jeho použitie pod ľa č l.11l Zmluvy zaplatí Objednávate ľ Autorovi odmenu:
denný honorár: 440,práva:
440,spolu: 880,- EUR (slovom : osemstoosemdesiatEuR)

Dátum dodania diela: najnesk č r 5.6.2016
2/ Odmena je splatná do 60 pracovných dní odo d ň a kone č ného schválenia Diela a to
bezhotovostným prevodom na ú čet Autora uvedený v záhlaví Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Autor je oprávnený vystavi ť da ň ový doklad v de ň odovzdania hotovej
a Objednávate ťom vopred schválenej veci, prostredníctvom ktorej bude Dielo vyjadrené, spolu
s Dielom, Objednávate ľovi.
3/ Autor je povinný v zmysle §5 zákona č íslo 13/1993 Zb. odvies ť 2%-ný príspevok umeleckýnm
fondom.
V. Záväzky a povinnosti nadobúdate ľa
1/ Autor prehlasuje, že pri vytváraní diela neoprávnene nezasiahol alebo neohrozil práva tretích
os6b, ktoré sú chránené zákonom a že použitím Diela sp6sobom vymedzeným v č l.11l Zmluvy
Objednávate ľ nebude neoprávnene do žiadnych práv tretích os6b alebo takéto práva ohrozova ť.
2/ Autor prehlasuje, že udelenie licencií pod ľa tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho
zmluvným záväzkom.
3/ V prípade, ak si akáko ľvek tretia strana uplatní vo či Objednávate ľovi v d6sledku nepravdivosti
prehlásení v odseku v.1 a V.2 Zmluvy akáko ťvek nárok, Autor sa zaväzuje vyrovna ť takéto prípadné
nároky tretích strán, resp. Nahradi ť Objednávate ľovi v pinej výške prípadné náklady a škodu spojenú
s uplatnenými nárokmi tretích strán.
4/ Autor sa zaväzuje, že nebude bez vedomia a súhlasu Objednávate ľa oznamova ť akejko ľvek tretej
strane žiadne skuto č nosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy (okrem možnosti oznamova ť existenciu
Zmluvy), ako ani skuto č nosti, ktoré sa v súvislosti so Zmluvou o Objednávate ľovi alebo o Klientovi
dozvedel, nako ľko všetky tieto údaje tvoria obchodné tajomnstvo.

5/ Autor sa zaväzuje, že ak Objednávate ľ v čase trvariia Zmluvy alebo po jej skon čení požiada Autora
o udelenie súhlasu na iné použitie Diela ako je použitie stanovené v č l.11l Zmluvy, udelí Autor
Objednávate ľovi súhlas na takéto použitie, za podmienok dohodntuých v dodatku k tejto Zmiuve.

Vl. Trvanie zmluvy
1/ Zmluva nadobúda platnosť a ú č innosť d ň om podpísania oboma zmluvnými stranami.
2/ Zmluva sa uzatvára na dobu ur č itú. Jej platnos ť a úč innosť kon č í d ň om spinenia záväzkov v nej
uvedených.
3/ Zmluvné strany mážu kedyko ľvek ukon č iť túto Zmluvu písomnou dohodou alebo jednostranným
odstúpením od Zmluvy z dávodov statnovených v nasledujúcom odseku.
4/ Objednávate ť má právo od Zmluvy odstúpi ť pokia ľ Autor neodovzdá Objednáva ľovi Dielo v De ň
pinenia alebo ak má Dielo nedostatky, ktoré bránia jeho použitiu na ú čely určené touto Zmluvou
alebo ak dájke k zániku zmluvy medzi Objednávate ľom a Klientom. Pre odstránenie nedostatkov
Diela, ktoré sú odstránite ľné, má Objednávate ľ povinnosť poskytnú ť Autorovi primeranú lehotu na
ich odstránenie. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku d ň u doru čenia písomného odstúpenia
druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú prípapadné nároky na náhradu škody
alebo nároky na zaplatenie zmluivných pokút, ktoré vzniknú zmluvnýcm stranám pod ľa Zmluvy.
Vll. Záverečné ustanovenia
1/ Zmeny tejto Zmluvy sa mážu uskuto č niť výlu č ne formou písomných, o č íslovaných dodatkov k tejto
Zmluve, podpísaných oboma zmluvými stranami na tej istej listine. Zmeny uskuto č nené inou formou
sa považujú za neplatné a pre zmluvné strany nie sú záväzné.
2/ V prípade ak dájde k porušeniu touto Zmluvou založeného právneho vz ťahu v dásledku
nespinenia povinností stanovených touto Zmluvou,má poškodená strana nárok na náhradu škody
pod ľa príslušných ustanovení zákona č .40/1964 M. Ob čiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov. Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ak preukáže, žeju nezavinila.
3/ Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné z dávodu rozporu so zákonom,
ú častníci sa dohodnú na takej zmene Zmluvy, aby sa dotknuté ustanovenia Zmluvy stali platnými
a ich obsah bol v najvä čšej možnej miere podobný pávodnej úprave.
4/ Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických exemplároch, každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
5/ Pre ostatné touto Zmluvou neupravené práva a povinnosti zmluvných strán platia príslušné
ustanovenia slovenského Autorského zákona a Ob čianského zákonníka a Da ň ového zákona.
6/ Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto Zmluvy vyjadruje ich vážnu a slobodnú vá ľu, čo
potvrdzujú vlastnoru č nými podpismi.
V Bratislave d ň a 1.6.2016

Autor

