
1 
 

ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA 
 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

objednávateľ:   Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 

zastúpený:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 
IČO:   42259967 

DIČ:   2023476565 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  

IBAN:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

      a 

 

Dodávateľ:  BrainTeaseLava, s. r. o.  

so sídlom: Tománkova 3003/4, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves 

zastúpený: Mgr. Emil Haas, konateľ 

IČO:    50665979 
DIČ:    2120415627 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 

IBAN:   SK17 7500 0000 0040 2422 0698 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 116681/B 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 
uzatvárajú v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a § 65 a nasl. zákona č. 

185/2015 Z. z. autorský zákon nasledovnú zmluvu:  

 

 

Článok II 

Preambula 

 
1. Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa § 8 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj 

cestovného ruchu s cieľom vybudovať z bratislavského regiónu významnú a konkurencieschopnú 

atraktívnu destináciu cestovného ruchu. Cieľom je propagovať destináciu a využiť všetky 
možnosti a nástroje na jej propagáciu a rozvoj. Jednou z možností propagácie je aj organizovanie 

podujatia Urban Art Festival, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 30.júna a 1.júla 2018. 

Súčasťou podujatia bude možnosť pre návštevníkov vyskúšať si obľúbenú voľnočasovú aktivitu 
zameranú na riešenie úloh- escape room.  

2. Dodávateľ je právnická osoba, ktorá prináša rôznorodé zážitkové aktivity zamerané na rozvoj 

skupiny, jej spolupráce, komunikácie, či ďalších zručností. Je najvyhľadávanejšou spoločnosťou 
zabezpečujúcou escape room v Bratislave a taktiež má najlepšie recenzie. Escape Room je 

zážitková aktivita pre tímy o počte 2 až 5 ľudí. Skupina je zatvorená do tematickej miestnosti s 

cieľom splniť tajnú misiu a dostať sa von za stanovený limit alebo vyriešiť záhadu. Riešia pri tom 

rozmanité úlohy zamerané na všímavosť, sedliacky rozum, či spoluprácu. „Živá” úniková hra 
(Real-life escape game) je celosvetovo rozšírený formát založený na prenesení obľúbených 

počítačových únikových (escape the room, panic room) hier do reality. Cieľ je rovnaký - utiecť z 

izby, ale len naživo je možné vnímať svoje okolie všetkými zmyslami a zažiť hru na vlastnej koži. 
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Článok III 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa  za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vytvoriť a 

dodať pre objednávateľa dielo s názvom „mobilný escape room – Tajomstvo vínnej pivnice“ 

(ďalej aj  „dielo“ alebo „hra“) a udeliť licenciu na jeho ďalšie používanie. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite a 

objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. 

3. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy taktiež prehlasuje, že sa riadne, osobne oboznámil s rozsahom 
a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k včasnému a riadnemu 

vytvoreniu a dodaniu diela podľa tejto zmluvy potrebné. 

4. V prípade, že dodávateľovi budú  chýbať akékoľvek podklady, vysvetlenia alebo informácie 
potrebné k vytvoreniu diela, je  povinný si ich písomne vyžiadať od objednávateľa pred 

zahájením prác na diele, v opačnom prípade sa má za to, že objednávateľ poskytol dodávateľovi 

všetky potrebné vysvetlenia a podklady k riadnemu vykonaniu diela. 
5. Odovzdaním diela a vyplatením dohodnutej sumy uvedenej v tejto zmluve prechádza vlastnícke 

právo diela, ako aj nebezpečenstvo škody z dodávateľa na objednávateľa. Dielo pritom naďalej 

zostáva duševným vlastníctvom dodávateľa, z čoho vyplýva  nedotknuteľnosť jeho autorských 
práv. 

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje: 
a) vytvoriť vlastnú, novú escape room s tematikou bratislavského regiónu (vinárska 

tematika) ako autorské dielo,  

b) dodať grafiku vizuálu diela do 31.05.2018,  

c) dodať spolu s dielom rekvizity, ktoré sú súčasťou hry ako aj pravidlá hry, 
d) zabezpečiť obsluhu vytvoreného a dodaného diela počas podujatia „Urban Art Festival 

vol.2“ dňa 30.6.2018 na Tyršovom nábreží a dňa 01.07.2018 v Sade Janka Kráľa,  

e) zaškoliť personál objednávateľa a oboznámiť ho s pravidlami a postupmi hry, 
f) propagovať a komunikovať podujatie „Urban Art Festival vol.2“ na svojej oficiálnej 

internetovej stránke www.brainteaselava.sk, na sociálnych sieťach ako Facebook, 

Instagram, 
g) zdieľať Facebook event festivalu na svojej Fb stránke,  

h) v  deň konania podujatia „Urban art Festival vol. 2“ dňa 30.6.2018 zabezpečiť pre 

návštevníkov podujatia mestskú hru „Bratislava City game“ v počte 8 krát za deň. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť dodávateľovi zo svojej databázy kontakty na lokálnych vinárov, z dôvodu 

zabezpečenia rekvizít do hry, 

b) uvádzať logo dodávateľa vo všetkých médiách propagujúcich podujatie „Urban art 
Festival vol.2“, na letákoch, billboardoch a  sociálnych médiách, 

c) poskytnúť súčinnosť pri príprave a realizácii diela, doručiť dokumenty potrebné na 

samotné vytvorenie diela, 
d) prevziať riadne a kompletne vytvorené dielo,  

e) zaplatiť za dielo cenu dohodnutú v článku VI tejto zmluvy. 

3. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  vzájomne komunikovať a zároveň určiť osoby  oprávnené  konať  

vo veciach spojených s vykonávaním diela. Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi 
kontaktnými osobami, ktorými sú: za objednávateľa Pera Kotúčková, mail: 

petra.kotuckova@gob.sk, tel. č.: 0948 603 842 a za dodávateľa Emil Haas, mail: 

emil@brainteaselava.sk, tel. č.: 0949 524 796. 
 

 



3 
 

Článok V 

Miesto a čas zhotovenia diela 

 
1. Miestom plnenia je prevádzka dodávateľa. 

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je Zámocká 36, 811 01 Bratislava. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať kompletné dielo riadne a včas, najneskôr do 11.06.2018. 
 

 

Článok VI 

Cena za zhotovenie diela a platobné podmienky 

 

1. Celková cena za vytvorenie a dodanie kompletného diela v rozsahu podľa článku III. bod 1) tejto 

zmluvy je stanovená dodávateľom vo výške 2.000,- EUR bez DPH (slovom: dvetisíc eur).  
Dodávateľ si podal žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, o čom informoval objednávateľa. 

2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu diela na základe daňového dokladu – faktúry 
bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví zmluvy. Faktúru vystaví dodávateľ so splatnosťou 15 

dní po riadnom a úplnom odovzdaní diela objednávateľovi. Súčasťou faktúry je preberací 

protokol, podpisom ktorého objednávateľ potvrdí prevzatie diela. 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov  a v prípade, že sa dodávateľ stane platiteľom dane 

z pridanej hodnoty aj podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude 
obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky,  je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej 

vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry. 

4. Objednávateľ preddavok na realizáciu diela neposkytuje.  
5. Zmena ceny podľa bodu 1 tohto článku bude možná len z dôvodu registrácie dodávateľa na 

príslušnom daňovom úrade a pridelení identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty, ktoré sa 

musí uskutočniť do dňa podpísania preberacieho protokolu, kedy sa k cene uvedenej v bode 1 

tohto článku pripočíta platná sadzba DPH alebo z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré majú dopad 
na tvorbu ceny. Vplyvy, ktoré je možné definovať v oblasti podnikateľského rizika, nebudú 

akceptované ako dôvod na zmenu ceny. 

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za škody, záruka 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je vytvorené a dodané v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve. 
2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť 

spôsobenú škodu druhej zmluvnej strane, s výnimkou ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

4. Zodpovednosť za škodu sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 

Článok VIII. 

Licencia a aktualizácia diela 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ udeľuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzený 

súhlas na použitie diela „mobilný escape room – Tajomstvo vínnej pivnice“, a to použitie diela 

ako celku na podujatiach organizovaných alebo podporovaných objednávateľom podľa svojho 
uváženia (ďalej len „licencia“). 
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2. Dodávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k  dielu  je oprávnený udeliť licenciu a ostatné 

oprávnenia v rozsahu podľa tejto zmluvy a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by 

bránili použitiu autorského diela podľa tejto zmluvy. V prípade, že sa preukáže uvedené 
vyhlásenie ako nepravdivé, je dodávateľ uvedenú právnu vadu na vlastné náklady bezodkladne 

odstrániť a nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla. 

3. Odmena za licenciu udelenú podľa tohto článku je v celosti obsiahnutá v cene za vytvorenie a 
dodanie diela podľa článku VI, bod 1. tejto zmluvy. 

 

 

Článok VII. 

Sankcie/Zmluvné pokuty 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné záležitosti súvisiace s touto zmluvou sa budú riešiť 
prednostne dohodou zmluvných strán. 

2. V prípade omeškania dodávateľa s vyrobením a dodaním diela v dohodnutom termíne z dôvodu 

na strane dodávateľa, si môže objednávateľ  uplatniť  u  dodávateľa  zmluvnú  pokutu  vo výške 
0,05% z celej ceny za vytvorenie a dodanie diela za každý i začatý deň omeškania. Zaplatením 

zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody. 

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo, je dodávateľ oprávnený uplatniť 
si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň 

omeškania. 

 

 

Článok VIII. 

Doba trvania a skončenie zmluvného vzťahu 

 
1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do riadneho vyrobenia a odovzdania diela objednávateľovi, 

najneskôr však do 11.06.2018.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:  

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok zo strany 

dodávateľa a opačne. 

3. Ak niektorá zmluvná strana poruší svoje zmluvné povinnosti nepodstatným spôsobom, oprávnená 
strana môže od zmluvy odstúpiť len v tom prípade, ak strana porušujúca zmluvu nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú jej na to poskytla oprávnená strana. 

Dodatočná primerané lehota nesmie byť kratšia ako 3 dni. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana 
poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, druhá strana je oprávnená od zmluvy 

odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. 

4. Za podstatné porušenie zmluvné strany považujú: 

a) ak dodávateľ nedodá grafiku vizuálu diela v dohodnutom termíne, 
b) ak dodávateľ nevytvorí a nedodá dielo v dohodnutom čase, 

c) ak sa objednávateľ neposkytne dodávateľovi databázu kontaktov na lokálnych vinárov. 

5. Odstúpenie objednávateľa alebo dodávateľa od zmluvy podľa bod 2. písm. b) tohto článku musí 
byť písomné a účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení dodávateľovi 

alebo objednávateľovi. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené dodávateľovi 

do 3 dní od jeho odoslania v poštovej zásielke s doručenkou na adresu uvedenú v tejto zmluve.  
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 

zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení o zodpovednosti za vady. 

7. Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadnu zo zmluvných strán povinnosti vysporiadať svoje 
záväzky, ktoré jej vznikli z tejto zmluvy počas jej trvania. 
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na oficiálnej internetovej stránke objednávateľa v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka. 
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou očíslovaných 

písomných dodatkov k tejto zmluve, inak sú neplatné. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po dvoch 

rovnopisoch. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, 
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si pozorne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a zaväzujú sa 

ich dobrovoľne plniť. 
 

 

V Bratislave, dňa 30.5.2018           Bratislave, dňa 30.5.2018  
 

 

 

 
 

 ––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––– 

 za objednávateľa za dodávateľa 
 RNDr. Martin Zaťovič Emil Haas 

 predseda krajskej organizácie konateľ 


