
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 
 

uzatvorená podľa § 631 až 643 zákona c. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a podľa § 65 a 

nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon) v platnom znení (ďalej  len ,,Zmluva") 

 

 

medzi 

 

Objednávateľ:                         Inovačné partnerské centrum 

  

Sídlo:                                        Hlavná 139, 080 01 Prešov 

IČO:                                        45734348 

DIČ:                                        2023550276 

Štatutárny orgán:                Mgr. Jozef Šimko – riaditeľ 

Bankové spojenie:                Prima Banka 

Číslo účtu:                           SK18 5600 0000 0088 8063 3004 

 

(ďalej len „objednávateľ")  

 

a 

 

Autorom:  

 

Meno a priezvisko, tituly:     doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD 

Dátum narodenia:                  6.7.1975                                               

Adresa:                                  Mlynská 7008, 09101 Stropkov (trvalý pobyt)                                

Číslo OP:                               EZ800119 

Národnosť:                            SR     

Tel. číslo:                              0905 956 248    

E-mail:                                  daniel.slivka@unipo.sk  

Banka:                                  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                                   SK02 0900 0000 0001 0465 6565 

 

 

 

Článok I. 

 Predmet zmluvy 

 

1. Autor sa touto zmluvou zaväzuje vytvoriť a dodať pre Objednávateľa podľa jeho 

požiadaviek a zadania odborne dielo, ktoré je výsledkom vlastnej duševnej tvorivej činnosti 

autora. Predmet zmluvy pozostáva z dodania prezentácií a odprezentovania prednášky 

(ďalej len "Autorské dielo") na online seminári "Tvorba nových produktov cestovného ruchu 

a využitie regionálneho potenciálu v kontexte filmového priemyslu v Košickom kraji", ktorý 

sa uskutoční 22.04.2022 ako výstup projektu  GreenFilmTourism (“PLSK.01.01.00-18-

0143/17“) spolufinancovaný z Európskej únie z  prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-

2020 . 

 

mailto:daniel.slivka@unipo.sk


2. Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje Autorské dielo za podmienok v nej dohodnutých 

prevziať a zaplatiť Autorovi za jeho vytvorenie a za udelenie licencie na jeho použitie 

dojednanú odmenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy. 

 

3. Súčasťou tejto Zmluvy je aj vzájomná dohoda Zmluvných strán o používaní Autorského 

diela. 

 

 

 

Článok II. 

Odmena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Autorovi za vytvorenie Autorského diela celkovú 

odmenu vo výške 120 EUR (slovom stodvadsať eur) (ďalej len "Odmena").   

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy bude Autorovi 

vyplatená najneskôr do 10.05.2022. 

 

3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Autorovi odmenu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy na 

účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

4. Udelenie nevýhradnej licencie Objednávateľovi na použitie autorských práv k vytvorenému 

autorskému dielu je poskytnuté autorom bezodplatne. 

 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Autor sa zaväzuje : 

 

a) vytvoriť Autorské  dielo osobne v plnom rozsahu a dodržiavať dohodnuté podmienky 

bližšie špecifikované v tejto Zmluve a v zadaní Objednávateľa, 

 

b) prezentovať autorské dielo formou prednášky na online seminári  22.04.2022. 

 

c) autor je povinný odstrániť všetky vzniknuté nedostatky, ktoré sú alebo by mohli byť 

prekážkou použitia diela objednávateľom, 

 

d) autor má právo na vyplatenie odmeny podľa článku II Zmluvy po riadnom vytvorení a 

odovzdaní Diela. 

 

 Objednávateľ sa zaväzuje: 

 

a)  poskytnúť Autorovi základné informácie k zadaniu, včas uhradiť Autorovi Odmenu 

uvedenú v článku II. Zmluvy a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

b) Ak Objednávateľ zistí vadu Diela, prípadne iné nedostatky vzťahujúce sa k predpokladom 

realizácie Diela podľa tejto Zmluvy, je povinný bezodkladne o týchto skutočnostiach 



informovať Autora. Na vykonanie týchto úprav je povinný poskytnúť Autorovi primeranú 

lehotu. 

 

c) používať Autorské dielo v súlade s touto Zmluvou. 

 

 

 

Článok IV.  

Licenčná zmluva 

 

1. Autor touto Zmluvou v zmysle § 65 a násl. zákona 185/2015 Z.z . (Autorský zákon) v 

platnom znení udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú licenciu na použitie Autorského diela 

vrátane zvukového a obrazového záznamu prednášky. 

 

2. Autor vyhlasuje, že odovzdaním Autorského diela v súlade s touto Zmluvou a ani udelením 

licencie podľa tohto článku Zmluvy neboli porušené práva a ani oprávnené záujmy 

akejkoľvek inej strany. 

 

3. Ukončenie ani zánik tejto Zmluvy, bez ohľadu na dôvody a spôsob jej ukončenia alebo 

zániku, nemá vplyv na ďalšie trvanie licencie podľa tejto Zmluvy, ktorá aj napriek tejto 

skutočnosti naďalej v plnom rozsahu trvá a existuje. 

 

 

Článok V. 

Doba trvania zmluvy 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na deň 22.4.2022. 

 

 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky zmeny alebo dodatky Zmluvy možno urobiť iba písomne po dohode Zmluvných 

strán, musia byt' číslované a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

 

2. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

 

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne platnými 

právnymi predpismi. 

 

4. Autor sa s Objednávateľom dohodli v súlade s § 43 ods. 14 zákona c. 595/2003 z. z. o dani 

z príjmov, že Objednávateľ uhradí Autorovi Odmenu bez zrazenia zrážkovej dane. Za 

zdanenie Autorskej odmeny tak zodpovedá Autor. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden  rovnopis obdrží 

Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Autor. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 



7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že tak, ako bola 

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, na dôkaz súhlasu s jej obsahom a 

znením ju podpisujú. 

 

 

  

 

V Prešove 28.3.2022 

 

 

Za objednávateľa: 

 

…………………………………………….. 

IPC z.z.p.o. Mgr. Jozef Šimko (štatutár) 

 

 

Autor: 

 

…………………………………………… 

doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


