Zmluva
o vytvorení diela a licen čná zmluva uzatvorená podla Autorského zákona č. 18512015 Z. z.
v platnom znení medzi:

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Rybárik
Bytom:
82109
Bankové spojenie:
(dalej len ,,autor)
A
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
ICO: 00164895
DIČ : 2021246623
(dalej len ,,objednávate1)
za týchto podmienok, slobodne, vážne, zrozumitelne a ur čite, sa dohodli na tejto zmluve:
1. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvyje vytvorenie nasledovného umeleckého diela:
Copywriting pre Facebook page Divadla Andreja Bagara v Nitre
2. Predmetom tejto zmluvy je tiež udelenie súhlasu autora na použitie diela dohodnutým
sp6sobom.
2. Čas a miesto pinenia
1. Čas pinenia: do 30. 6. 2017
2. Miesto pinenia: Facebook page Divadla Andreja Bagara v Nitre
3. Objednávatel nemá záujem na oneskorenom pinení.
3. Liceneia
1. Autor udeluje touto zmluvou agentúre súhlas na použitie diela (dalej len ,,licencia)
uvedeného v č1. I ods. 1 tejto zmluvy.
2. Sp6sob, ktorým bude dielo použité je jeho použitie na propaga čné účely tejto kampane.
Autor udeluje agentúre licenciu na predmet zmluvy uvedený čl.I v b. 1 tejto zmluvy.
Autor udeluje agentúre výhradnú licenciu, čo znamená, že autor nesmie udeli ť tretej osobe
licenciu na použitie diela sp6sobom, ktorýje zmluvnými stranami dohodnutý touto zmluvou
a autorje taktiež povinný sám sa zdrža ť použitia diela spásobom, ktorýje zmluvnými
stranami dohodnutý touto zmluvou.
V
prípade, ak ned6jde k realizácii návrhov autora, objednávatel sa zaväzuje, že návrhy
3.
nepoužije inak, ako len s výhradným súhlasom autora.

4. Odmena

1. Autorovi za riadne a vč asné vytvorenie diela a poskytnutie licencie patrí odmena vo výške
250.-€. Odmena zah ŕň a náklady autora, odmenu autora za vytvorenie diela a odmenu za
poskytnutie licencie. Odmena za vytvorenie umeleckého diela je 20 % z tejto odmeny
a odmena za udelenie licencieje 80 % z tejto odmeny.
2. Odmena bude autorovi vyplatená do 30 dní od skuto čného odovzdania diela a príslušných
práv k dielu a po predchádzajúcom schválení diela klientom.
Autor
má právo na dohodnutú odmenu aj v prípade, že sa Objednávatel rozhodne nevyuži ť
3.
licenciu poskytnutú Autorom v č1.3 tejto zmluvy.

S. Vady diela a zmluvná pokuta
1. Ak má dielo vady, ktoré bránia agentúre alebo tretej osobe, aby sa dielo mohlo používa ť na
účel urč ený v tejto zmluve, m6že agentúra od zmluvy odstúpi ť. Ak sú vady odstránitelné,
m6že agentúra od zmluvy odstúpi ť len vtedy, ak autor vady diela neodstráni ani v primeranej
lehote, ktorú mu agentúra na tento ú čel poskytla. Dodato čnú lehotu netreba poskytnúť, ak z
povahy veci alebo zo zmluvy vyplýva, že agentúra nem6že ma ť na oneskorenom pinení
záujem.
2. V prípade, že sa agentúra dostane s pinením do omeškania, patrí autorovi poplatok z
omeškania vo výške 0,05% z odmeny za každý de ň omeškania.
3. V prípade, že sa autor dostane s pinením do omeškania, patrí agentúre poplatok z omeškania vo
výške 0,05% z odmeny za každý de ň omeškania.
4. Za porušenie povinnosti autora vyplývajúcich z tejto zmluvy má agentúra právo vo či autorovi
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške trojnásobku dohodnutej odmeny.

6. Záverečné ustanovenia
1. Podstatnou náležitos ťou tejto zmluvy je jej písomná forma. Zmluvu možno meni ť len po
dohode zmluvných strán. Každý takýto další prejav v6le musí by ť vykonaný písomnou
formou.
2. Zmluvaje spísaná v 2 rovnopisoch, pri čom pojednom obdrží každá zo strán.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov platnými na území Slovenskej republiky.

