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Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie 
hudobného diela (§ 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský 

zákon) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany: 

 

Autor:   Michal Jarabica, nar.: 4.8.1987  

   bytom: Partizánska 65, 94911, Nitra 

   Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 

   Číslo účtu: 2919848890/1100 

  

Objednávateľ - nadobúdateľ:   

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

So sídlom: Sabinovská 16, 821 05, Bratislava  

IČO: 42259967 

DIČ: 2023476565 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Bratislava 

Číslo účtu: 4018026186/7500 

Zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 

Zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

 

sa dohodli na uzavretí tejto 

zmluvy 
o vytvorení diela a licenčnej zmluvy 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1. Autor sa touto zmluvou zaväzuje vytvoriť vlastnou tvorivou duševnou činnosťou hudobné dielo  
žánru „dubstep“  hraním a celkovým spracovaním o dĺžke 4 minúty. Dielo sa bude skladať zo 
štyroch rozpracovaných hudobných myšlienok. 

2.2. Autor sa zaväzuje vykonať vlastné  dielo osobne na vlastné náklady a nebezpečenstvo 
a vyhlasuje, že dielo bude výsledkom vlastnej duševnej tvorivej činnosti autora.  

2.3. Dielo bude dodané elektronicky na dátovom nosiči (USB, CD) ako WAV a MP3 stopa hudby. 
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Čl. III 
Licencia 

3.1. Autor poskytuje objednávateľovi – nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie hudobného diela 
ako hudby pre konkrétne vizuálne dielo vytvárané objednávateľom v rámci svojej činnosti, ktoré je 
špecifikované v Čl. III bode 3.2. tejto zmluvy. Spojením hudobného diela autora s vizuálnym 
dielom objednávateľa – nadobúdateľa vznikne audiovizuálne dielo, ktoré je výlučným vlastníctvom 
objednávateľa – nadobúdateľa 

3.2. Autor poskytuje licenciu na použitie hudobného diela výhradne len v konkrétnom vizuálnom diele 
Objednávateľa – nadobúdateľa nasledovne špecifikovaného:  

 vizuálne dielo je zamerané na propagáciu fotografickej súťaže organizovanej objednávateľom 
- nadobúdateľom a propagáciu aktivít objednávateľa - nadobúdateľa. 

3.3. Autor poskytuje výhradnú licenciu na dobu určitú. Zmluvné strany si dobu určili nasledovne: Doba 
udelenia výhradnej licencie je časový úsek počas, ktorého Objednávateľ- nadobúdateľ používa 
konkrétne audiovizuálne dielo špecifikované v  bode 3.2.tohto článku, pre ktoré bolo toto hudobné 
dielo vytvorené.  

3.4. Autor poskytuje výhradnú licenciu na nasledovné spôsoby využitia:  

a) verejné vystavenie diela. 

b) verejný prenos diela. 

3.5. Autor poskytuje licenciu v neobmedzenom miestnom rozsahu a  vecnom rozsahu - a to v súlade 
s bodom 3.2. tohto článku. 

3.6. Odmena za poskytnutie licencie je dohodnutá spolu s odmenou za vytvorenie diela. 

Čl. IV 
Odmena za vytvorenie diela a za poskytnutie licencie 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za vykonanie diela a poskytnutie licencie 
v sume 200€. 

4.2. Autorská odmena je splatná na bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy do 14 dní odo dňa 
prevzatia diela Objednávateľom - nadobúdateľom na základe preberacieho protokolu. 

Čl. V 
Lehota dodania a miesto dodania 

5.1. Autor sa zaväzuje dielo odovzdať do 29.7.2013 objednávateľovi v sídle autora. 

Čl. VI 
Osobitné ustanovenia 

6.1. Objednávateľ je oprávnený v lehote do 24 hodín od prijatia diela požiadať autora o vykonanie 
korektúry diela alebo ak má dielo vady, ktoré možno odstrániť, vrátiť autorovi dielo na 
prepracovanie, pričom musí označiť podstatu potrebných opráv a na ich vykonanie musí 
poskytnúť autorovi potrebný čas a určiť nový termín dodania. Toto ustanovenie sa použije, ak bol 
dohodnutý fixný termín dodania diela. 
 

6.2. Autor je povinný v určenej lehote vykonať autorskú korektúru alebo dielo prepracovať, alebo 
požiadavku objednávateľa odmietnuť. 
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6.3. Objednávateľ si musí vopred vyžiadať súhlas od pôvodného autora na spracovanie diela iným 
autorom pre prípad, ak odmietne prepracovať dielo podľa pokynov objednávateľa, alebo vady 
diela neodstráni bez závažného dôvodu ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. Autorovi 
ostávajú zachované osobné autorské práva a nárok na pomernú časť odmeny. 

Čl. VII 
Odstúpenie od Zmluvy 

7.1  Objednávateľ – nadobúdateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, 
a) ak autor odmietne vykonať korektúry doporučené objednávateľom alebo prepracovať dielo 

vzhľadom na vytknuté vady diela, 
b) po opätovnom dodaní vadného diela, 
c) v nasledujúci deň po márnom uplynutí termínu dodania diela, ak bol medzi zmluvnými 

stranami dohodnutý fixný termín dodania diela. 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

8.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť v deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

8.2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva 
exempláre. 

 

8.2. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s jej obsahom, pretože táto nebola 
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na znak súhlasu ju podpisujú. 
 

8.3. Všetky zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 

 
 

V Nitre dňa   29. 7. 2013                                                                 V Bratislave dňa 26. 7. 2013 
 
 
 
 
 
 

...............................................      ................................................. 
Autor          Objednávateľ - nadobúdateľ 

  Michal Jarabica       JUDr. Ivo Nesrovnal 

             predseda krajskej organizácie 


