Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon a Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon

Zmluvné strany
objednávateľ:
sídlom:
zastúpený :

Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 974 01
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe poverenia

v zastúpení:
predstavenstva.
IČO:
42299268
DIČ:
2023528463
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SK18 7500 0000 0040 1614 8825
zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012.
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „OOCR“)
a
autor:
trvalý pobyt:
rod.č.:
číslo OP:
bankové spojenie:
IBAN:

Terézia Pisoňová

(ďalej len „autor“)
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) s nasledovným
obsahom:
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vytvorení
a dodaní diela a udelení licencie na jeho použitie.
1.2 Dielom sa rozumie tvorba grafického návrhu plagátu pre sériu komentovaných prehliadok
s názvom „Začnite s vysťahovaním!“.
1.3 Dohodnutý rozsah diela podľa zadania je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.4 Autor sa zaväzuje vytvoriť a dodať objednávateľovi dielo podľa tejto zmluvy a udeliť mu
licenciu na použitie diela podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dielo vytvorené
a dodané podľa tejto zmluvy prijať, vyplatiť autorovi za vytvorenie a dodanie diela odmenu

podľa článku 3 tejto zmluvy.
Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1 Autor sa zaväzuje:
2.1.1 vytvoriť dielo osobne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rozsahu podľa bodu
1.3 tejto zmluvy,
2.1.2 bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca o prekážkach, ktoré mu
bránia dielo vytvoriť,
2.1.3 nevstúpiť do iného záväzkového vzťahu po podpísaní tejto zmluvy, ktorý by
mohol ohroziť vytvorenie a dodanie diela podľa tejto zmluvy.
2.2 Autor vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu
bránili vytvoriť a dodať dielo objednávateľovi.
2.3 V prípade nedodania diela z viny na strane autor (okrem závažných zdravotných,
rodinných príp. iných dôvodov osobitného zreteľa), je objednávateľ oprávnený požadovať od
neho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje:
2.4.1 zaplatiť autorovi odmenu podľa čl. 3 tejto zmluvy za dielo vytvorené podľa tejto
zmluvy,
2.4.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vytvorení diela,
2.4.3 použiť dielo v rozsahu podľa čl. 4 tejto zmluvy.
Článok 3
Odmena a platobné podmienky
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vytvorenie a dodanie diela vo výške 98,80 eur
brutto, slovom: deväťdesiatosem eur osemdesiat centov.
3.2 V prípade, že súčasťou tejto zmluvy nebude zmluvnými stranami podpísaná dohoda
o nevyberaní zrážkovej dane z príjmov, objednávateľ zrazí z odmien príslušnú daň z príjmov
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.3 Autor poskytuje objednávateľovi licenciu podľa čl. 4 tejto zmluvy bezodplatne.
3.4 Objednávateľ je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy najneskôr
do 21 pracovných dní odo dňa prijatia diela, a to bankovým prevodom na účet autora.
Článok 4
Licenčné podmienky
4.1 Autor vyhlasuje, že je osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k dielu vo svojom
mene a na svoj účet, tzn. že je oprávnený udeliť súhlas na každé použitie diela (udeliť licenciu
na použitie diela) a jeho konaním nie sú porušené práva tretích osôb
4.2 Autor udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela.
4.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo všetkými spôsobmi použitia známymi v čase
uzavretia tejto zmluvy.
4.4 Autor udeľuje objednávateľovi licenciu bez vecného a územného obmedzenia na celú dobu
ochrany práv autora podľa zákona č. 185/2015 Z. z . Autorský zákon (ďalej len „Autorský
zákon).
4.5 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela pre potreby
objednávateľa v rozsahu udelenej licencie.
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Článok 5
Prijatie diela
5.1 Autor je povinný riadne vytvorené dielo dodať zodpovednému zamestnancovi v čase podľa
bodu 2.1.2 tejto zmluvy a spôsobom podľa bodu 2.1.3 tejto zmluvy.
5.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od autora náhradu škody, ktorá mu dôvodom
odstúpenia od zmluvy vznikla. Objednávateľ si náhradu škody uplatní písomnou výzvou.
Článok 6
Ochrana osobných údajov
6.1 Autor výslovne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov udeľuje objednávateľovi súhlas na spracúvanie jeho
osobných údajov uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu
autor poskytne počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou v jeho informačnom
systéme.
6.2 Autor súhlasí s tým, že objednávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely výkonu
práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov
objednávateľa.
6.3 Súhlas autora udelený podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu
založeného touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je
objednávateľ povinný v evidencii viesť osobné údaje o autorovi alebo po dobu, počas ktorej to
je potrebné pre výkon práv alebo povinností objednávateľa alebo pre ochranu jeho práv a
oprávnených záujmov.
6.4 Autor sa zaväzuje bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu
osobných údajov, ktoré objednávateľovi poskytol a ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy.
Článok 7
Platnosť a účinnosť zmluvy
7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.7.2021. Doba platnosti udelenej licencie
sa spravuje podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.
7.2 Platnosť zmluvy skončí:
7.2.1 uplynutím doby podľa bodu 7.1 tejto zmluvy,
7.2.2 písomnou dohodou,
7.2.3 písomným odstúpením od zmluvy.
7.3 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
7.3.1 zo strany autora: nedodanie riadne vytvoreného diela v čase podľa bodu 2.1.2 tejto
zmluvy, neodstránenie nedostatkov diela,
7.3.2 zo strany objednávateľa: neposkytnutie súčinnosti podľa tejto zmluvy.
7.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
7.5 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá
jej dôvodom odstúpenia vznikla. Oprávnená strana si náhradu škody uplatní písomnou výzvou.
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7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky v rozsahu platnej legislatívy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy vyžadujú formu písomného očíslovaného
dodatku a súhlas zmluvných strán.
8.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať na adresu uvedenú v
časti Zmluvné strany tejto zmluvy. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na
adresu uvedenú zmluvnou stranou, bude sa táto považovať za doručenú, a to v deň vrátenia
nedoručenej zásielky, aj keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel.
8.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, táto
zmluva nebola uzatvorená za nevýhodných podmienok, nebola uzatvorená v tiesni a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 18.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa 18.06.2021

––––––––––––––––––––––––
objednávateľ

–––––––––––––––––––––––––
autor

Ing. Jiří Pěč, PhD.
Výkonný riaditeľ OOCR

Terézia Pisoňová
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Príloha č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 18.06.2021
Zadanie pre grafický návrh
Plagát na podujatie „Začnite s vysťahovaním!“, Komentované a čiastočne inscenované
prehliadky po stopách 2. svetovej vojny a SNP
Vypracované dňa: 15.06.2021
Popis projektu

Organizátor
Cieľová skupina

Čas a miesto
podujatia:

Obsah grafického
návrhu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
v spolupráci s Múzeom SNP pripravuje pre verejnosť počas leta
2021 druhý ročník komentovaných prehliadok spojených s témou 2.
svetovej vojny a SNP. Po minuloročnom úspechu štyroch
prehliadok v centre Banskej Bystrice sa OOCR rozhodla pripojiť
k projektu aj iné miesta, spojené s touto významnou časťou našich
dejín: mesto Kremnica a Kalište.
Ide o historicko-zážitkové prehliadky, počas ktorých sa návštevníci
dozvedia najdôležitejšie informácie o priebehu SNP v našom
regióne a zároveň navštívia miesta, ktoré boli s SNP úzko späté.
Okrem nových poznatkov od historikov sa môžu návštevníci na
jednotlivých zastaveniach tešiť aj na herecké ukážky Klubov
vojenskej histórie, ktoré ich ešte viac vtiahnu do tohto historického
obdobia a prehliadky tak nadobudnú iný rozmer. Počas letných
mesiacov júl a august sa uskutočnia 2 prehliadky v Banskej Bystrici,
1 prehliadka v Kremnici a 1 prehliadka na Kališti.
OOCR Stredné Slovensko a Múzeum SNP Banská Bystrica
Z hľadiska návštevníkov sú cieľovou skupinou milovníci histórie
všetkých vekových kategórií, mladí ľudia, rodiny so deťmi, seniori.
Prehliadky sú naplánované počas celej hlavnej letnej sezóny
a cieľom je prilákať okrem domácich obyvateľov a návštevníkov
regiónu Stredné Slovensko, aj návštevníkov z iných regiónov, ktorí
tu budú tráviť svoju dovolenku.
10. júl - Kremnica
1. okruh: 17:00 Štefánikovo námestie, pred mestským úradom
2. okruh: 20:00 Štefánikovo námestie, pred mestským úradom
(obsah okruhov je totožný)
22. júl – Banská Bystrica
17:00 Námestie SNP, pred radnicou
12. august – Banská Bystrica
17:00 Námestie SNP, pred radnicou
21. august – NKP Kalište
1. okruh: 17:00 pred vstupom do areálu
2. okruh: 20:00 pred vstupom do areálu
(obsah okruhov je totožný)
Fotografia z archívu SNP (s uvedením zdroja: archív Múzea SNP,
a mena fotografa, ak známy)
Názov podujatia: „Začnite s vysťahovaním!“
Podtitulok: Komentované a čiastočne inscenované prehliadky po
stopách SNP v regióne Stredné Slovensko
Dátumy a časy
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Miesto stretnutia
Výška vstupného
Promo text
Weby
Logá
Kľúčový motív, ktorý Slovenské národné povstanie v centre jeho vypuknutia, potulky po
vystihuje podujatie /ak miestach spojených so SNP, vojnové roky
je/
Promo text na plagát Poďte sa s nami prejsť a spoznajte zaujímavé miesta, ktoré sa
spájajú s dejinami 2. svetovej vojny a Slovenského národného
povstania v Banskej Bystrici, Kremnici a na Kališti.
Počas prehliadky vás vtiahneme do dôb minulých a priblížime vám
mená a osudy ľudí navždy spojených s týmito významnými
historickými udalosťami.
Komentovanou prehliadkou v Banskej Bystrici a na Kališti vás
prevedú Mgr. Lucia Sotáková, PhD., Mgr. Juraj Lepiš, PhD.
(Múzem SNP, Banská Bystrica) a KVH Golian.
Komentovanou prehliadkou v Kremnici vás prevedie Mgr. Lukáš
Volentier, PhD. (Múzem SNP, Banská Bystrica), KVH Západ "На
Врага", KVH Ostrô a KVH Stred Zvolen.
Uverejnené logá
Využité logá:
Stredné Slovensko, Múzeum SNP, Za horami, za dolami, mesto BB,
mesto Kremnica, Dovolenka na Slovensku dobrý nápad
Vstupenky, predaj
Základná výška vstupného bude 5€ a zľavnená 3€ (deti do 15 rokov,
vstupeniek a kapacita študenti s ISIC, dôchodcovia nad 65 rokov, ZŤP)
podujatia
Vstupenky budú dostupné v predpredaji na
www.zahoramizadolami.sk
alebo priamo na mieste pred začiatkom podujatia.
(ešte zvažujeme možnosť autobusovej prepravy na Kalište,
záujemcovia by platili +1€) – zatiaľ neviem potvrdiť
Aké komunikačné
• sociálne siete (fb eventy, fb covery)
nástroje najčastejšie
• tlačoviny (plagáty na výlep, brožúry, letáky)
plánujete využívať na
• web – OOCR, ZHZD, Múzeum SNP, Infocentrá v regióne
komunikáciu
• print – články v printových médiách a weboch
podujatia
• regionálne tlačoviny
Doplňujúce info
Uviesť na plagát:
Viac info o podujatí na www.centralslovakia.eu a
www.muzeumsnp.sk
Termín dodania
25.06. 2021
grafiky
Praktické informácie Grafika by mala byť podkladom na celý rozmer plagátu /A3/ a
potrebné pre proces obojstranného letáku /A5/
tvorby grafického
návrhu
Ak akékoľvek otázky, reksakova@centralslovakia.eu , +421 948 874 653
tu je kontakt:
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DOHODA O NEZDAŇOVANÍ AUTORSKÝCH ODMIEN
uzatvorená v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
medzi

Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:

Terézia Pisoňová

(ďalej len „autor“)
a
Platiteľ:
Sídlo:
IČO:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
42299268

Menom ktorej koná: Ing. Jiří Pěč, PhD.
V zmysle zákona č. 253/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov uzatvára autor túto dohodu so združením
o neuplatňovaní dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. autor bude tieto príjmy zdaňovať sám
prostredníctvom daňového priznania.
V Banskej Bystrici dňa 18.06.2021

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

..................................................................
platiteľ

autor
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