
Zmluva o dielo 
uzatvorená v súlade so zákonom číslo 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení 

a 

Licenčná zmluva 
uzatvorená v súlade so zákonom číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Zhotoviteľ: Martina Klúčiková – cestovná agentúra Modra Tours 
  Sídlo:  Komenského 11, 900 01 Modra 
  IČO:   51696665 
  DIČ:   1022813880 
  Banka:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka   
    zahraničnej banky   
  IBAN:  SK18 1111 0000 0013 3356 5004 
  zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pezinok č. 130-25982  
  (ďalej len "zhotoviteľ") 

a 

Objednávateľ: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
  Sídlo:  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
  IČO:   42259967 
  DIČ:   2023476565        
  Banka:   Československá obchodná banka, a. s.     
  IBAN:  SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
  V zastúpení: Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie    
  zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom    
  Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. 08557/2012/SCR 
  (ďalej len "objednávateľ") 

Čl. II 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa: 
1.1.  pripraviť a dodať odborné textové materiály z turisticky zaujímavej oblasti archeologickej 

lokality Modra – hradisko Zámčisko a okolie, 
1.2.  zabezpečiť nahovorenie sprievodného komentáru, osobné vystupovanie a odbornú súčinnosť 

pri príprave 1 promočného krátkeho filmu o danej lokalite ako produkte cestovného ruchu 
počas famtripu organizovaného objednávateľom v dňoch 26.-27.3. 2021,  

 (ďalej len „dielo“) 
1.3.  zabezpečiť objednávateľovi použiť dodané dielo uvedené v bode 1.1 a 1.2 tejto zmluvy za 

účelom vytvorenia krátkeho promočného filmu o včasnostredovekom období na území 
bratislavského regiónu (ďalej len „právo na použitie diela“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne pripravené a dodané dielo prevziať a za dielo zaplatiť 
zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

Čl. III 
VYKONANIE DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať časť diela podľa čl. II bod 1.2 tejto zmluvy účasťou na 
famtripe organizovanom objednávateľom v dňoch 26.-27.3.2021 a odovzdať vytvorenú časť diela 
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podľa čl. II body 1.1 a 1.2 tejto zmluvy elektronicky najneskôr do 28.3.2021 do sídla 
objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.   

2. Objednávateľ je oprávnený prijať alebo odmietnuť dielo do troch pracovných dní po jeho 
odovzdaní zhotoviteľom, a to písomne. 

3. Za riadne vytvorené a odovzdané dielo sa považuje odovzdanie diela v požadovanej forme, 
spôsobe, rozsahu, obsahu, na mieste a v termíne podľa čl. II, bod 1 a čl. III, bod 1. tejto Zmluvy. 

Čl. IV 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, aby dielo mohlo 
byť riadne a včas zhotovené a odovzdané, vrátane osobnej účasti na famtripe organizovanom 
objednávateľom v dňoch 26.-27.3.2021. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú neučiniť nič, čím by mohli druhej strane spôsobiť škodu porušením 
zásad tejto zmluvy, právnych predpisov alebo zásad obchodného styku.  

3. Zhotoviteľ má právo pripomienkovať promočné filmy pred ukončením a to v súlade alebo 
kompromise s názorom objednávateľa.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za faktografickú a odbornú správnosť a kvalitu ním vytvoreného diela.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy riadne a včas.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť práva duševného vlastníctva objednávateľa, ako aj práva tretích 
osôb, ktoré by mohli byť plnením zmluvy dotknuté.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu v súlade s touto zmluvou.  

ČL. V 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom vrátane licencie ako aj platobné podmienky sú určené na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur). Zhotoviteľ 
nie je platiteľom DPH.  

2. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 kalendárnych dní 
po odovzdaní riadne dokončeného diela, ktorá musí spĺňať všetky zákonom vyžadované 
náležitosti a podmienky. 

3. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za Dielo v lehote splatnosti, bezhotovostne na účet 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.  

5. 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 na adresu objednávateľa. 

Čl. VI 
LICENČNÁ ZMLUVA 

1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas, na použitie diela uvedené v čl. II bod 1.1 a a1.2 tejto 
zmluvy za účelom vytvorenia krátkeho promočného filmu o včasnostredovekom období na území 
bratislavského regiónu, ktorý bude dostupný verejnosti prostredníctvom obvyklých distribučných 
kanálov. 
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2. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela. V prípade zániku 
objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na jeho právneho 
nástupcu. 

Čl. VII 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky.  

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy: 
2.1.ak zhotoviteľ nedodá dielo v lehote podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, 
2.2.ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne vykonať korektúry diela požadované objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej 
výzve neposkytne potrebnú súčinnosť na riadne odovzdanie diela. 

4. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy zanikajú dňom, v ktorom bol druhej zmluvnej strane doručený 
právny úkon obsahujúci odstúpenie od tejto Zmluvy odstupujúcou zmluvnou stranou. 

5. Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 
jeden mesiac a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to 
výhradne v písomnej forme. 

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami spravuje 
ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákonnom č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za 
dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpisujú. 

V Bratislave, dňa 25.03.2021     V Modre, dňa 25.03.2021 

Za Objednávateľa       Za Zhotoviteľa 

 ................................... ................................... 
 Ing. Tomáš Zajac Martina Klúčiková 
 predseda krajskej organizácie 
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