
                              Zmluva  o  vytvorení  diela a licenčná zmluva

uzatvorená podľa  ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Autorský zákon“), zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)
a zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
       Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves  
       Zastúpený: Ing. Zuzanou Krempaskou, riaditeľkou múzea 
       IČO: 31297927
       DIČ: 2021432798  
       Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
       Číslo účtu: 7000184518/8180
       IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518   
       Telefón: 053 / 442 37 57 
       Fax: 053 / 442 27 57 
       Elektronická pošta: muzeumspisa@muzeumspisa.com

1.2. Zhotoviteľ:   Doc. RNDr. Martin Sabol, PhD.         

       Sídlo:                                     
       IBAN:           
       Tel:  
       E-mail: 

Čl. 2
Predmet  zmluvy

2.1. Zhotoviteľ (autor) sa zaväzuje zrealizovať predmet zákazky a vytvoriť dielo:  
spracovanie odborných  podkladov (texty, foto, kresby, grafy...), pre scenár expozície 
Príroda Spiša v Múzeu Spiša v SNV, s tematickým obsahom Región Spiš, odbornosť – 
biodiverzita vyšších rastlín, biotopy a  endemity Vysokých a Belianskych Tatier. 

2.2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v lehote do 27. 1. 2018 a odovzdať ho 
objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve v mieste sídla 
objednávateľa, resp. zástupcovi objednávateľa. Pred prevzatím diela skontroluje 
objednávateľ rozsah a kvalitu diela.
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Čl. 3
Cena  diela

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
       autorovi dohodnutú cenu   0  eur po riadnom protokolárnom odovzdaní jeho diela     
       objednávateľovi.
3.2  Cena diela vrátane  udelenia licencie bola stanovená dohodou zmluvných strán na 0 

eur. Objednávateľ uhradí cenu za vytvorenie diela zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa 
dodania diela bezhotovostným prevodom  na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne zdanenie a odvody z vyplatenej odmeny 
v zmysle platnej legislatívy SR.

Čl.4
Autorské práva

4.1.  Autor  udeľuje podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon súhlas na  uverejnenie
vytvoreného  diela  podľa  bodu  čl.2  tejto  zmluvy  v  expozícii  Príroda  Spiša  a v
sprievodných  materiáloch a  to  v tlačenej  i elektronickej  forme.  Autor  súčasne  udeľuje
objednávateľovi výhradnú licenciu bez územného obmedzenia a časového obmedzenia.
4.2.  Práva  a povinnosti  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  ustanoveniami

Autorského zákona č. 185/2015 Z.z., platného v čase uzavretia zmluvy 
4.3 Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  rozhodnúť  o zaradení/nezaradení  diela  do

expozície. 
                                                      

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou po dohode 
zmluvných strán. 

5.2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach 
dotknutých touto zmenou.

5.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
       z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
       o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná na webovej
       stránke MS v SNV a dávajú výslovný súhlas na jej zverejnenie.                                          

5.4. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu obidvoma zmluvnými stranami a jej 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke MS v SNV v zmysle 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

5.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
dve vyhotovenia.
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5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných okolností, riadne sa s ňou oboznámili, porozumeli jej obsahu, 
čo potvrdzujú svojim podpisom. 

V Spišskej Novej Vsi, 17.1.2018   

    Za objednávateľa:                                                   Za zhotoviteľa:
 
   Ing. Zuzana Krempaská Doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

   Riaditeľka Múzea Spiša                                              
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