
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva č. 435/2021 

uzatvorená podľa § 91, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom 

znení (ďalej len „zmluva“) 

Článok I  

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: 

Meno a priezvisko:    Mária Kralovič 

Bydlisko:     Kuzmányho 37, 036 01 Martin 

Dátum narodenia:    04. 02. 1988 

Rodné číslo:    885204/6812 

IBAN:      SK96 1111 0000 0010 1844 6005 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ: 

Názov:     Staromestská knižnica 

Sídlo:      Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava 

IČO:      00226751 

IBAN:      SK72 0200 0000 0000 6143 0012 

v zastúpení:     Mgr. Jana Slezáková, riaditeľka 

(ďalej len „objednávateľ“) 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“). 

 

 

Preambula 

Obsahom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiaca s vytvorením diela 

bližšie špecifikovaného v č. I tejto zmluvy a tiež udelenie súhlasu  zhotoviteľa 

objednávateľovi na použitie diela (licencia) spôsobom a za podmienok dohodnutých v čl. V 

tejto zmluvy. 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť pre objednávateľa dielo: 

grafický návrh plagátu, záložky do knihy, bannera na webovú stránku knižnice 

a exlibrisu do darovaných kníh k projektu Jednu knihu ročne – knižnici. 

Zhotoviteľ využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby zhotovenie diela 

prebiehalo v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek 

okolnostiach majúcich vplyv na plnenie zmluvného vzťahu. 

 

 



Článok II 

Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví a zrealizuje v dohodnutom termíne do 30. 12. 2021 

a zašle všetky grafické výstupy vo formáte jpg a pdf na e-mailovú adresu: riaditel@starlib.sk. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovené dielo zaplatí dohodnutú cenu do 30 dní od 

odovzdania diela. 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ: 

a) je povinný dielo vytvoriť na vlastné náklady 

b) je povinný dielo vytvoriť podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase 

c) sa zaväzuje uvedené dielo odovzdať zodpovednému zamestnancovi, čo bude potvrdené 

na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ: 

a) je povinný poskytnúť autorovi potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú na vytvorenie diela. 

b) je povinný zaplatiť autorovi odmenu riadne a včas za zhotovené dielo podľa článku IV tejto 

zmluvy. 

Článok IV 

Odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatí odmenu podľa tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatí odmenu vo výške 

150 € (slovom jednostopäťdesiat EUR). 

3. Objednávateľ sa so zhotoviteľom sa dohodli, že príjmy nebudú zdanené zrážkovou daňou 

v zmysle §43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje sám si vysporiadať všetky daňové a odvodové povinnosti, ktoré mu 

touto zmluvou vzniknú, čo potvrdzuje svojím podpisom. Objednávateľ má povinnosť 

informovať správcu dane o výške príjmu daňovníka, vyplývajúcej z tejto zmluvy. 

Článok V 

Použitie diela 

1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne súhlas na použitie diela (ďalej len 

„licencia“ akýmkoľvek spôsobom v zmysle § 19 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) a to najmä na: 

a) spracovanie diela, 

b) spojenie diela s iným dielom 

c) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela. 

2. Zhotoviteľ udeľuje súhlas objednávateľovi licenciu ako výhradnú, v neobmedzenom 

rozsahu a na neobmedzený čas, to znamená, že autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na 

spôsob použitia diela udelený touto licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela 

spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. 

3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej 



licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že autor udeľuje objednávateľovi licenciu bezodplatne. 

5. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto licenčnej zmluvy na jeho 

právneho nástupcu. 

6. Osobnostné práva autora zostávajú udelením licencie nedotknuté. 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 

ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. vojna, živelné pohromy, 

mobilizácia. 

2. Ak sa plnenie z tejto zmluvy stane nemožným, povinnosť zhotoviteľa zanikne. 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 

vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ. 

2. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými 

ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení a zákonom č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými príslušnými 

všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s § 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 na webovom 

sídle knižnice. Zmluvné strany dávajú výslovný súhlas na zverejnenie zmluvy v plnom rozsahu. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne 

podpisujú.  

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

 

Bratislava, dňa 16. 12. 2021     Martin, dňa 21. 12. 2021 

 

                
             
.............................................     .............................................. 
 Objednávateľ:          Zhotoviteľ: 
    Mgr. Jana Slezáková      Mária Kralovič  

 

 

 



           Príloha 1  

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

Objednávateľ:    Staromestská knižnica 

Právna forma:    rozpočtová organizácia 

Sídlo:      Blumentálska 10/a 

IČO:     00226751 

štatutárny orgán:   Mgr. Jana Slezáková, riaditeľka 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Meno a priezvisko:    Mária Kralovič 

Bydlisko:     Kuzmányho 37, 036 01 Martin 

Dátum narodenia:    04. 02. 1988 

Rodné číslo:    885204/6812 

IBAN:      SK96 1111 0000 0010 1844 6005 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 (spolu aj ako „zmluvné strany“) 

I. 

Zmluvné strany uzavreli dňa 21. 12. 2021 Zmluvu o dielo, Licenčnú zmluva č. 435/2021. 

Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa vytvoriť pre objednávateľa dielo: grafický návrh 

plagátu, záložky do knihy, bannera na webovú stránku knižnice a exlibrisu do darovaných 

kníh k projektu Jednu knihu ročne – knižnici. 

Súčasne bol predmetom zmluvy aj záväzok objednávateľa zaplatiť odmenu zhotoviteľovi 

podľa čl. IV tejto zmluvy. 

II. 

Zmluvné strany týmto prehlasujú, že dielo bolo objednávateľovi dodané v elektronickej forme 

vo formáte jpg a pdf dňa.......................... 

Objednávateľ prehlasuje, že dielo bolo/nebolo* vytvorené podľa zmluvy, riadne, 

v požadovanej kvalite a rozsahu, bez nedostatkov/s nedostatkami* a v dohodnutom čase. 

*nehodiace sa preškrtnite 

 

III. 

Protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno 

vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ. 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

V Bratislave dňa        V Martine dňa  

 

.................................................     ............................................ 

      Mgr. Jana Slezáková               Mária Kralovič 


