
 
 

                            

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA 

uzatvorená podľa   § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v spojení s  § 631 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a podľa podľa  § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 

Z. z. Autorského zákona 

 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Združenie Euroregión Tatry  

Sídlo:     Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok  

Štatutárny zástupca:  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, predseda Rady Združenia Euroregión 

Tatry 

IČO:     35 533 978 

Bankové spojenie:   UniCreditBank, a.s. pobočka Kežmarok 

Číslo účtu:   SK8811110000006616159009     

 

Autor:                                    BEST MEDIA spol. s r. o. 

Sídlo:                                      Na letisko – 57, 058 01, Poprad 

Štatutárny zástupca:               Ján Hrončák – konateľ, BEST MEDIA spol. s r. o. 

IČO:                                       43 967 388 

IČ DPH:                                 SK2022545360 

Číslo účtu:                              SK48 1100 0000 0029 4005 7903 

 

uzatvárajú túto zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok autora dodať publikáciu 103 pokladov Združenia 

Euroregión Tatry, čo obsahuje dodanie publikácie kompletne „na kľúč“ a záväzok 

objednávateľa riadne vyhotovené dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu. 

 



 
 

 

Dodávka má v cene obsahovať vytvorenie grafického dizajnu, zalomenie 

a spracovanie textov, fotografií a tlač ročenky. 

2. Dodávka má v cene obsahovať 1x elektronickú verziu na USB nosiči, tlač ročenky a 

dopravu do Kežmarku. 

 

3. Špecifikácia: 

 

Publikácia: 

-          148 strán vrátane obálky 

-          formát 165 x 120 mm  

-          plnofarebná tlač 4+4 

-          papier 115 g natieraný vnútro 

-          obálka 240 g pohľadnicový kartón 

-          úprava obálky -  lesklé lamino 

-          lepená väzba 

-          množstvo 7600ks 

-          + grafické spracovanie 

Mapa: 

-       Rozmer 396x210mm 

-       4+4 

-       3x biga, zložené na 4 časti 

-       150 g kriedový papier 

-        množstvo 7600ks 

-       + grafické spracovanie 

 

 

4. Vydanie publikácie 103 pokladov Združenia Euroregión Tatry je zamerané na 

prezentáciu miest Združenia Euroregión Tatry na slovenskej strane.  Každé mesto má  

v ročenke vyhradený počet strán kde uvádza svoje základné informácie, históriu 

vzniku mesta, opis známych, ale i menej známych kultúrnych, prírodných 

a prírodovedných  pamiatok, zaujímavosti a fotografie. 

 

 

 

 

 



 
 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 

1. Autor je povinný postupovať pri vytvorení diela s náležitou odbornou starostlivosťou 

a postupovať tak, aby nezasahoval do autorských práv iných osôb. 

2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a odovzdať ho riadne, včas a spôsobom 

určeným v tejto zmluve objednávateľovi. 

3. Autor zodpovedá za to , že je výlučným nositeľom autorských práv k dielu. 

4. Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa popísania 

preberacieho protokolu upovedomiť autora diela o zrejmých omyloch 

a nesprávnostiach textu a umožniť autorovi vykonať ich opravu. Autor je povinný 

vykonať opravy v lehote určenej objednávateľom. Počas lehoty na vykonanie opráv, 

lehota na zaplatenie odmeny objednávateľom neplynie. 

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo dohodnutú odmenu a poskytnúť potrebnú 

súčinnosť pri odovzdaní diela. 

 

 

 

Čl. IV 

Miesto,  čas a spôsob odovzdania diela 

 

 

1. Spracované časti diela a dielo sú považované za dodané: 

1.1 spracovaním konceptu v termíne do 31. 12. 2018. 

1.2 dodaním diela - ročenky v tlačenej aj v elektronickej forme podľa čl. II do 

sídla združenia, Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok do 31. 12. 2018. 

2. Pri dodaní spracovaného diela zmluvné strany podpisujú preberací protokol. 

3. Podpísaním preberacieho protokolu a dodaním diela prechádza vlastnícke právo na 

dielo na objednávateľa. 

 

Čl. V 

Odmena autora a platobné podmienky 

 

 

1. Výška odmeny autora za kompletné spracovanie grafickej úpravy a tlače publikácie 

a mapy je 9 756,61 €. Cena je končená vrátane DPH. 

2. Odmena autora je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho 

protokolu. 

 

 

 

 



 
 

Čl. VI 

                                                      Licenčná zmluva 

1. Autor týmto udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela a jeho 

častí vytvoreného na základe tejto zmluvy, a to v neobmedzenom rozsahu a na účel 

propagácie a prezentácie Združenia Euroregión „Tatry“ a jeho členských miest. 

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že licencia udelená v tejto zmluve je 

výhradná a vzťahuje sa na celé dielo aj ktorúkoľvek jeho časť. 

3. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu na každé použitie diela alebo jeho časti za 

účelom propagácie a prezentácie Združenia Euroregión Tatry a jeho členských 

miest. 

4. Autor udeľuje objednávateľovi licenciu v územne a vecne neobmedzenom 

rozsahu, na dobu neurčitú. 

5. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu 

udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“) alebo poskytnutú licenciu postúpiť na  

a tretiu osobu, s čím autor vyjadruje svoj súhlas. 

6. Objednávateľ je oprávnený (nie povinný) licenciu udelenú touto zmluvou využiť. 

7. Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v odmene podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

 

 

Čl. VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva sa vyhotovuje  troch origináloch, z ktorých dva obdrží objednávateľ 

a jeden autor.  

2) Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán, je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni 

jej zverejnenia. 

 

 

Kežmarok, dňa 17.12. 2018                                      Kežmarok, dňa 17.12. 2018 

                                 

          PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                               Ján Hrončák 

Predseda Rady Združenia Euroregión Tatry   konateľ spoločnosti 


