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Nadácia VÚB, 242_2022 

LICENČNÁ ZMLUVA 

uzavretá podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon (ďalej len „Zmluva“)  

Zmluvné strany:  
Objednávateľ:  

Obchodné meno: Čalado medzipriestor o.z. 
Sídlo: Rovniankova 2, 851 02 Bratislava 

IČO: 52334252 

Číslo účtu: SK64 8330 0000 0028 0168 1175 

Za ktorého koná: Júlia Kozákova, štatutárny zástupca 

(ďalej aj len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  

Meno a priezvisko: Tereza Mitro 

Dát. narodenia: 1. 2. 1995 

Trvale bytom: J. Donovala 326/26, 908 41 Šaštín-Stráže 

Číslo účtu: SK7283300000002102356912 

(ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela, úprava podmienok udelenia licencie na jeho použitie 
a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

2. V tejto zmluve sa dielom rozumie: koordinácia, vytvorenie a vedenie divadelno-vzdelávacieho 
programu zelenáisthenewblack na školách v mesiaci november 2022. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odmenu dohodnutú 
v súlade s čl. II tejto zmluvy riadne a včas. 

 

Čl. II 

Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za vytvorenie diela uvedeného v čl. I a udelenie 

licencie vo výške 290,40 eur (slovom: dvestodeväťdesiat eur štyridsať centov). Z toho 

odmena za vytvorenie diela je vo výške 20% a odmena za udelenie licencie je vo výške 80% 

z celkovej výšky odmeny. 
2. Podpisom tejto zmluvy sa obe strany dohodli, že objednávateľ nezrazí z vyplácanej autorskej 

odmeny daň z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu za dielo a licenciu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
prevodom na účet do 90-tich dní od vykonania diela. 

 

Čl. III 

Spôsob použitia a udelenie licencie 

 

1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas (licenciu) na všetky spôsoby použitia diela v 

, Nie je platiteľom DPH
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súlade s 897 ods. 3 Autorského zákona, a to nasledovným spôsobom: 
 vyhotovenie rozmnoženiny diela, resp. jeho časti 

 rozdelenie diela, resp. jeho časti za účelom vloženia inej programovej služby (napr. budúce 
doplnenie diela), 

 zaradenie diela do súborného diela, resp. jeho časti. 

 vyhotovenie obrazového aj zvukového záznamu diela 

 sprístupňovanie diela verejnosti 

 využitie záznamu diela na propagačné účely 

 

2. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom vecnom a územnom 

rozsahu, a to na celú dobu trvania majetkových práv zhotoviteľa. 
 

3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie umeleckého výkonu v 
rozsahu udelenej licencie podľa tejto zmluvy (sublicenciu). 

 

 

Čl. IV 

Zhotovenie a odovzdanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou starostlivosťou 
a v súlade so záujmami objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy najneskôr do 
30.11.2022. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote a ktorú 
nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé počasie) sa predlžuje 
lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti. Zhotoviteľ je 
oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenej v prvej vete tohto odseku. 

3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všeobecne záväzné predpisy, príslušné 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa. 

4. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má právo 
informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie informácie 
ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi bez 
zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady. 

5. Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo ako aj 
nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu. 

 

 

Čl. V 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na vykonanie diela, ak ho zhotoviteľ 

upozornil na tento následok, 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v zjednanej lehote, ak mu nebránili vážne okolnosti, a ak 

zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. 
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 

strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť si vzájomne 
poskytnuté plnenia. 
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Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

5. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch 
zmluvných strán. 

6. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu 
nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom tejto 

zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní 
touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa: 1. 11. 2022 V Bratislave dňa: 1. 11. 2022 

 

 

 

 

Zhotoviteľ 

 

 

 

 

Objednávateľ 

 



CENOVÁ PONUKA cp_202201
MgA. Tereza Mitro
J. Donovala 326
90841 Šaštín-Stráže
Slovensko
Osoba zapísaná v Živnostenskom registri pod číslom
240-31217, vydal Okresný úrad Senica dňa
4.10.2022.

IČO: 54959918
DIČ: 1085775779
Neplatiteľ DPH
IBAN: SK72 8330 0000 0021 0235 6912
BANKA: Fio banka

Ponuka pre:

Čalado medzipriestor o.z.
Rovniankova 1658
85102 Bratislava - Petržalka
Slovensko
IČO: 52334252

Spoločnosť zapísalo MV SR do Registra
občianskych združení pod číslom
VVS/1-900/90-56316 dňa 28.6.2019.

Dátum vystavenia Dátum platnosti ponuky
20.10.2022 30.6.2023

Vytvorenie a vedenie vzdelávacieho programu zelenáisthenewblack pre 2 školské skupiny v novembri 2022

Popis položky Množstvo MJ Cena za MJ Celková cena

koordinácia, autorská práca hlavného lektora 1 ks 290,40 290,40

Spolu: 290,40

Celková suma: 290,40 EURVyhotovil: Prevzal: 

K úhrade:

290,40 EUR
dvestodeväťdesiat eur a štyridsať centov


