ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon medzi:
názov:
sídlo:
IČO:
zastúpený:
DIČ:
bankové spojenie IBAN:

Obec Malachov
Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
00 620 891
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka
2021125744
SK17 5600 0000 0062 4106 0001

(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
zastúpený:
DIČ:
Registrácia:
bankové spojenie:

5p servis, Driečny
962 37 Turova 151
32 019 921
Driečny Vladimír
1029487580

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Článok 1
Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa fotografie okolia
obce Malachov a výrobu panoramatického záberu podľa výberu objednávateľa (ďalej len
„fotografie“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vyhotovené fotografie
dohodnutú odplatu.
(2) Predmetom tejto zmluvy je ďalej udelenie licencie na použitie fotografií vyhotovených na základe tejto
zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť licenčnú odmenu, ktorá je zahrnutá v dohodnutej cene
fotografii.
Článok 2
Vyhotovenie fotografií
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomných objednávok vyhotoviť fotografie okolia obce Malachov
a výrobu panoramatického záberu (ďalej len „výrobkov“) podľa nasledovnej špecifikácie:
a) obrazové zachytenie okolia obce,
b) výroba panoramatického záberu,
c) druh: umelecká/dokumentačná fotografia,
d) farebnosť: štandardná farebná fotografia,
e) rozlíšenie: min. 300DPI, väčšie ako 1000 px na kratšej strane
f) formát: pôvodný formát,
g) technické
zachytenie: fotografia
v digitálnej a printovej kvalite (elektronická
podoba)
– nosič digitálneho záznamu (CD/DVD 2x) vo formáte TIF aj JPG náhľadoch.
(2) Zhotoviteľ vyhotoví fotografie v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a písomnej
objednávke; v rámci objednávky bude dohodnutý termín dodania fotografií, počet a špecifikácia
miest, ktoré budú predmetom fotografovania. Miestom odovzdania fotografií (hmotných nosičov,
na ktorých sú fotografie fixované a odovzdané) objednávateľovi je jeho sídlo. Objednávateľ
preberie fotografie výrobkov na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí.
(3) V prípade, že výrobky budú fotografované mimo priestorov objednávateľa, tak ich objednávateľ
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odovzdá v svojich priestoroch zhotoviteľovi na základe preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje
tieto výrobky vrátiť objednávateľovi bezodkladne po tom, ako ich už na fotografovanie nepotrebuje,
najneskôr však v čase odovzdania fotografií objednávateľovi. Zhotoviteľ vráti výrobky objednávateľovi v
stave v akom ich prevzal od objednávateľa, a to v rovnakom mieste ako bolo miesto ich prevzatia od
objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prevzaté
výrobky od času ich prevzatia od objednávateľa až do času ich vrátenia objednávateľovi a je povinný
nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu spôsobenú na výrobkoch počas doby, kedy mal za výrobky
zodpovednosť.
(4) Objednávateľ má právo žiadať zhotoviteľa o úpravu fotografií, a to do piatich (5) dní odo dňa ich
odovzdania objednávateľovi; na vykonanie týchto úprav objednávateľ poskytne zhotoviteľovi päť (5)
dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu.
(5) Objednávateľ do desiatich (10) dní od odovzdania fotografií oznámi zhotoviteľovi, či fotografie prijíma
alebo neprijíma. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty sa fotografie považujú za prijaté.
(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že fotografie budú vytvorené tvorivou duševnou činnosťou
V l a d i m í r a D r i e č n e h o , autora fotografií.

Článok 3
Licencia
(1) Zhotoviteľ k fotografiám vyhotoveným a dodaným na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi
súhlas na použitie všetkými v súčasnosti známymi spôsobmi použitia, a to zahŕňajúc:
a) spojenie fotografií s iným dielom, publikovanie v knihe……….
b) spracovanie fotografií, (napr: koláž, zahŕňa aj filtrovanie, úpravu jasu/kontrastu alebo iné
technické úpravy).
(2) Zhotoviteľ udeľuje licenciu ako výhradnú, v neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania
autorských majetkových práv k príslušnej fotografii.
(3) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo
jej časti. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie ako celku alebo
niektorého z jej jednotlivých oprávnení; o tejto skutočnosti bude objednávateľ informovať zhotoviteľa
do 30 dní od postúpenia licencie.
(4) Rozsah a trvanie licencie udelenej podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy sa primerane
vzťahuje aj na prípadné deriváty fotografií vrátane ich rozmnoženín.
(5) Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný licenciu, resp. jednotlivé oprávnenia licencie využiť.
(6) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený licenciu v zmysle tohto článku zmluvy udeliť a že fotografie
vyhotovené v zmysle tejto zmluvy nebudú zaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili ich použitiu
v zmysle udelenej licencie.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
(1) Cena za fotografie je stanovená dohodu zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
(2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za každú riadne vyhotovenú a dodanú fotografiu cenu
vo výške 5 eur (slovom: päť eur) a za panoramatický záber 25 eur (slovom: dvadsaťpäť eur). Túto cenu
tvorí 60 % podiel za vyhotovenie fotografie jedného výrobku a 40 % podiel za súhlas s použitím
tejto fotografie v rozsahu udelenej licencie podľa čl. 3 tejto zmluvy; v 60% podiele za vyhotovenie
fotografie sú zahrnuté aj všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s vyhotovením tejto
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fotografie vrátane hmotných
substrátov/nosičov, na ktorých je táto fixovaná a odovzdaná objednávateľovi podľa čl. 2 tejto zmluvy.
(3) Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za fotografie po ich prijatí objednávateľom podľa čl. 2
ods. 5 tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
(4) Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry vystavenej v zmysle tejto zmluvy v trvaní
dvadsaťjeden (21) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

(5) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo touto zmluvou, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. V
takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry objednávateľovi.
(6) Zaplatením ceny sa objednávateľ stáva vlastníkom hmotných nosičov digitálneho záznamu, na
ktorých mu boli fotografie odovzdané zhotoviteľom.
(7) Celková cena za fotografie vyhotovené podľa tejto zmluvy nepresiahne 22 5 ,- eur (slovom:
d v e s t o d v a d s a ť p ä ť eur).
Článok 5
Trvanie zmluvy
(1) Zmluva o dielo, ktorá je obsiahnutá v tejto zmluve, sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2017
(2) Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu trvania autorských majetkových práv k fotografiám
vyhotoveným a dodaným objednávateľovi na základe tejto zmluvy.
(3) Zmluvu o dielo, ktorá je obsiahnutá v tejto zmluve, môže ktorákoľvek zmluvná strana ukončiť
výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(4) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany konštatujú, že výpoveďou podľa odseku 3
tohto článku zmluvy alebo ukončením účinnosti zmluvy o dielo podľa čl. 4 ods. 7 tejto zmluvy nie je
dotknutá platnosť licencie k fotografiám vyhotoveným na základe tejto zmluvy, ktoré boli dodané
objednávateľovi pred uplynutím výpovednej doby a nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na cenu za
dovtedy dodané fotografie podľa tejto zmluvy.

Článok 6
Sankcie
(1) V prípade nedodržania termínu vyhotovenia a dodania fotografií dohodnutého v zmysle čl. 2 ods. 2
tejto zmluvy v objednávke k tejto zmluve je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,1% z ceny fotografií, s ktorých vyhotovením a dodaním je zhotoviteľ v omeškaní,
a to za každý aj začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi.
(2) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený
požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi
predpismi.
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(1) Zhotoviteľ sa počas trvania výhradnej licencie zaväzuje:
a) samostatne nepoužiť fotografie (ani jednotlivo), ich prípadné spracovania a iné deriváty,
b) neudeliť bez súhlasu objednávateľa tretej osobe súhlas nakladať s fotografiami (ani jednotlivo),
ich prípadnými spracovaniami, alebo inými derivátmi.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na použitia, ktoré autor fotografií realizuje samostatne a
výhradne na účel propagácie alebo prezentácie výsledkov vlastnej tvorivej činnosti, napr.
prostredníctvom zbierky vlastnej tvorby, autorskej antológie, autobiografie.
(3)

Objednávateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu fotografií tým, že pri všetkých
rozmnoženinách fotografií, ak je to možné, uvedie aj umelecké meno autora fotografií v znení:
DanDerek photography.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
(1) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme
číslovaných a podpísaných dodatkov.
(2) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené touto
zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona alebo iného
všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.
(3) V prípade, ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným,
predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah
zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením,
ktoré je mu svojím významom, obsahom a účelom najbližšie.
(4) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden
zhotoviteľ.
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok.
(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň
vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
(7) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenie.
V Malachove dňa: 7. novembra 2017

Za objednávateľa
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka
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