
Zmluva o vytvorení diela č. 1/2015 
uzatvorená podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. AUTOR: 
Ladislav Szabo 
Dátum narodenia: 21.11 1954 trvalé bytom: Matičná 22, 924 00 Galanta 
DIČ: 1024649747 
Bankové spojenie: 5053231315/0900 

1.2. OBJEDNÁVATEĽ: 
Matica slovenská, P. Mudroňa č.1, 036 01 Martin 
IČO 00179027 
DIČ: 2020603123 
Bankové spojenie 4007868337/7500, ČSOB, a.s. 
Verejnoprávna inštitúcia zriadená na základe zákona č. 68/1997 Z. z. 
Zastúpená: predsedom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD. (ďalej len „objednávateľ“). 

2. VYTVORENIE DIELA 
2.1. Touto zmluvou o vytvorení diela (ďalej len „zmluva“) sa autor zaväzuje vytvoriť pre 
objednávateľa dielo výtvarného umenia - bustu Jozefa Cígera Hronského . 
2.2. Autor vytvorí dielo podľa nasledujúcej technickej špecifikácie: použitý materiál bronz, 
rozmery: výška 60 cm 
2.3. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne. Autor sa zaväzuje dodržiavať usmernenia uvedené 
v stanovisku Krajského pamiatkové úradu v Žiline. 
2.4. Autor vyhotoví dielo v termíne najneskôr do 30.06.2015. Počas realizácie diela sa uskutoční 
jeden kontrolný deň, ktorý stanovia obe zmluvné strany po vzájomnej konzultácii. 

3. ČAS PLNENIA A FINANČNÉ PODMIENKY 
3.1. Autor dodá objednávateľovi úplné dielo. 

3.2. Autorovi prináleží odmena vo výške 2 800 Eur, slovom dvetisícosemsto eur. 
3.3. V súlade s autorským zákonom a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bude z odmeny 
autora realizovaná platba Výtvarnému fondu vo výške 2%. Autorský honorár je nezdanený. 
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že autorská odmena je splatná jednorázovo a  bude uhradená do 7 dní od 
odovzdania diela. 

4. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
4.1. Dielo sa stáva vlastníctvom objednávateľa jeho odovzdaním na základe preberacieho 
protokolu. V prípade predčasného ukončenia prác patrí objednávateľovi tá časť diela, ktorá bola 
zhotoviteľovi zo strany objednávateľa preddavkovo uhradená.  



4.2. Výška autorskej odmeny je konečná. Vyhotovenie podstavca zabezpečuje objednávateľ. 
Autor poskytne súčinnosť pri inštalácii busty na podstavec. 
4.3. Dielo bude zverejnené a sprístupnené verejnosti dňa 7. augusta 2015. 

5. POUŽITIE DIELA, ROZSAH LICENCIE 
5.1. Autor udeľuje Matici slovenskej - nadobúdateľovi licencie výhradnú licenciu na použitie 
diela bezodplatne. 
5.2. Autor udeľuje súhlas na verejné vystavenie diela, ktoré bude zverejnené a trvalo umiestnené 
na verejnom priestranstve — v historickej záhrade sídelnej II. budovy Matice slovenskej na 
Mudroňovej ulici v Martine. 
5.3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licencie licenciu v neobmedzenom rozsahu nádobu 70 rokov. 
5.4. Autor vyhlasuje, že práva, ktoré poskytol nadobúdateľovi licencie, mu patria neobmedzene, 
a že sa zaväzuje nadobúdateľovi licencie nahradiť škodu, ktorá by vznikla z nepravdivosti tohto 
vyhlásenia. 
5.5. Autor vyhlasuje, že na použitie diela ani jeho časti neposkytol žiadnu licenciu tretej osobe a 
že ručí za škodu, ktorá by nadobúdateľovi vznikla z nepravdivosti tohto vyhlásenia. 

5.6. Autor má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akýmikoľvek 
nedovolenými zásahmi a iným nedovoleným nakladaním so svojím dielom. 

5.7. V súlade s § 27 Autorského zákona môže nadobúdateľ licencie bez súhlasu autora dielo 
vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či modelom alebo je možné ho 
zaznamenať fotografiou či filmom. Takto vyjadrené dielo možno rozširovať stým, že bude 
v ňom uvedené meno autora. Za takéto použitie diela nevzniká povinnosť uhradiť autorovi 
odmenu. 

5.8. V súlade s § 33 Autorského zákona môže nadobúdateľ licencie použiť dielo na informačné 
účely. Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného 
v Slovenských národných novinách a ďalších informačných prostriedkoch Matice slovenskej (v 
matičných periodikách, na internetovej stránke). Za takéto použitie diela nevzniká povinnosť 
uhradiť autorovi odmenu. 

5.9. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy môže nadobúdateľ preniesť na inú fyzickú 
alebo právnickú osobu len so súhlasom autora. 
5.10. Počas platnosti tejto zmluvy autor nemôže bez dohody s nadobúdateľom udeliť súhlas na 
použitie diela alebo výňatkov z neho inému subjektu. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
6.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa neuvádzajú v tejto zmluve, sa spravujú 
ustanoveniami Autorského zákona a Občianskeho zákonníka § 631 - 643 v platnom znení. 

6.2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a 
uzatvára sa na čas do uplynutia viazanosti licencie. 
6.4. Táto zmluva bola napísaná v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu. Jeden exemplár dostane 
autor a 2 exempláre dostane objednávateľ. 
6.5. Miestom plnenia zmluvy je sídlo objednávateľa.  



6.6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok pre autora alebo objednávateľa, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán 
nie je obmedzená. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne 
oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu so zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej 
ustanovenia dobrovoľne plniť a podpísali ju na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že 
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

V Martine 12. mája 2015 

Ladislav Szabo         Matica slovenská 

       autor              objednávateľ  

 


