Zmluva o dielo a o udelení licencie
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zmluva“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481,
číslo účtu (IBAN): SK72 7500 0000 0000 2582 7813, zastúpenie: Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy, v zmysle
rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych
dokumentov (Pracovný poriadok)
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Pestro s. r. o., so sídlom Slovinec 52, 841 07 Bratislava, IČO: 45 004 391, zastúpenie: Mgr. art. Jozef Dobrík, konateľ, číslo
účtu (IBAN): SK41 1100 0000 0029 1456 6720
(ďalej len ako „Autor“)
(Objednávateľ a Autor spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „Zmluvná strana“)
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Článok I
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich
s vykonaním diela podľa článku II tejto Zmluvy Autorom a udelením licencie k jeho použitiu Objednávateľom.
Tie právne vzťahy, práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené sa spravujú
legislatívou platnou a účinnou na území Slovenskej republiky, najmä, nie však výlučne, zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a zákonom č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“).
Článok II
Dielo, jeho vykonanie a odovzdanie
Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ rozumie logo a manuál k logu podľa požiadaviek Objednávateľa.
Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“.
Autor je povinný vykonať Dielo osobne výlučne vlastnou tvorivou činnosťou na vlastnú zodpovednosť
a nebezpečenstvo.
Autor nie je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom tretích osôb.
Autor je povinný Dielo odovzdať Objednávateľovi vo formáte PDF, DWG, EPS.
Autor je povinný Dielo vykonať a odovzdať Objednávateľovi do 100 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,
Odovzdanie Diela bude uskutočnené formou preberacieho konania, výsledkom ktorého bude preberací protokol (ďalej
len ako „Protokol“) obsahom ktorého bude výslovne uvedené, či Dielo vykazuje/nevykazuje vady a či Objednávateľ
Dielo preberá.
Dielo vykazuje vady, ak kvalitatívne a/alebo kvantitatívne nezodpovedá tejto Zmluve a jej prílohám a/alebo všeobecne
záväzným právnym predpisom a/alebo normám účinným na území Slovenskej republiky.
Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané dňom podpísania Protokolu Zmluvnými stranami, v ktorom bude výslovne
uvedené, že Dielo nevykazuje vady.
V prípade, ak bude počas preberacieho konania zistené, že Dielo vykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu
používaniu, uvedie Objednávateľ svoje výhrady v Protokole. Autor je povinný vysporiadať sa s výhradami uvedenými
v Protokole a/alebo odstrániť vady tak, aby bolo Dielo odovzdané v lehote podľa článku II ods. 5 tejto Zmluvy.
Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať.
V prípade, ak bude počas preberacieho konania zistené, že Dielo vykazuje vady, ktoré nebránia jeho riadnemu
používaniu, uvedie Objednávateľ svoje výhrady v Protokole. Autor je povinný vysporiadať sa s výhradami uvedenými
v Protokole a/alebo odstrániť vady tak, aby bolo Dielo odovzdané v lehote podľa článku II ods. 5 tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať a užívať ho. Ustanovenie článku II ods. 8 tejto Zmluvy týmto nie je dotknuté
a Dielo sa nepovažuje za vykonané a odovzdané.
Článok III
Licencia
Súčasne s odovzdaním Diela a/alebo dokumentácie k Dielu, udeľuje Autor Objednávateľovi súhlas na používanie Diela
a/alebo dokumentácie k Dielu v súlade s touto licenčnou zmluvou (ďalej len ako „Licencia“). Objednávateľ je
oprávnený Dielo a/alebo dokumentáciu k Dielu voľne používať podľa vlastného uváženia všetkými dovolenými
spôsobmi, t. j. najmä Dielo a/alebo dokumentáciu k Dielu rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať,
zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Autor
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udeľuje týmto Objednávateľovi Licenciu v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v
časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k Dielu podľa § 32 Autorského zákona. Licencia sa udeľuje ako
výhradná, pričom Objednávateľ nie je povinný ju využiť.
V prípade, ak Autor na vykonanie Diela a/alebo dokumentácie k Dielu použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku
ktorým má autorské právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len ako „diela tretej
osoby“), vyhlasuje Autor, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Autor týmto udeľuje
Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa ustanovenia. Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby
podľa ustanovenia voľne používať podľa vlastného uváženia všetkými dovolenými spôsobmi, t. j. najmä rozmnožovať,
spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom
akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek rozsahu. Autor udeľuje týmto Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby
ustanovenia v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu
trvania majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 Autorského zákona. Táto sublicencia je udelená ako
nevýhradná.
Autor týmto súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia sublicenciu
na Dielo a/alebo dokumentáciu k Dielu v rozsahu udelenej Licencie a/alebo na diela tretej osoby podľa článku III ods.
2 tejto Zmluvy v rozsahu udelenej sublicencie.
Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú Licenciu a/alebo sublicenciu podľa článku III ods. 2 tejto akejkoľvek
tretej osobe podľa vlastného uváženia.
Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v
prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať Autora o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto
vyhlasuje, že takéto použitie Diela a/alebo dokumentácie k Dielu a/alebo diela tretej osoby nie je porušením povinnosti
mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.
Autor v celom rozsahu zodpovedá, ak Dielo a/alebo dokumentácia k Dielu porušuje autorské práva iných osôb. V
prípade porušenia autorských práv iných osôb je Autor povinný uspokojiť nároky iných osôb za Objednávateľa, a to
vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou Objednávateľa. Rovnako Autor zodpovedá za škodu, ktorá
vznikne Objednávateľovi, ak používaním Diela a/alebo dokumentácie k Dielu dôjde k porušeniu autorských práv iných
osôb.
Autor je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv Objednávateľa.
V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu zabránené používať Dielo a/alebo
dokumentáciu k Dielu z dôvodu porušenia autorských práv, zaväzuje sa Autor obstarať pre Objednávateľa oprávnenie
Dielo a/alebo dokumentáciu k Dielu znova používať, prípadne sa Autor zaväzuje vykonať úpravu Diela a/alebo
dokumentácie k Dielu tak, aby boli spôsobilé na používanie Objednávateľom a neporušovali autorské práva tretích
osôb, a to bezodkladne.
Udelenie Licencie podľa tejto Zmluvy nie je možné zo strany Autora jednostranne odvolať alebo zrušiť, a to ani po
ukončení trvania tejto Zmluvy.
Zánik tejto Zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie Licencie a/alebo sublicencie už udelenej podľa
tejto Zmluvy pričom platí, že Licencia a/alebo sublicencie udelené podľa tejto Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a/alebo
Licenčnej zmluvy a zostávajú platné a účinné.
Článok IV
Odmena a platobné podmienky
Odmena za vykonanie Diela bola Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 10.000,- eur (slovom desaťtisíc eur) vrátane
dane z pridanej hodnoty.
Odmena za udelenie Licencie a všetkých sublicencií podľa tejto Zmluvy bola Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
10.000,- eur (slovom desaťtisíc eur) vrátane dane z pridanej hodnoty.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany prehlasujú, že v odmene za udelenie Licencie a všetkých
sublicencií podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté aj všetky ďalšie poplatky súvisiace s Licenciou a všetkými sublicenciami
podľa tejto Zmluvy.
Celková odmena (ďalej len ako „Odmena“) je súčtom odmeny za vykonanie Diela a odmeny za udelenie Licencie
a všetkých sublicencií a jej výška je 20.000,- eur (slovom dvadsaťtisíc eur).
Zmluvné strany prehlasujú, že Odmena je konečná, jednostranne nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady Autora
súvisiace s Dielom.
Odmena bude Objednávateľom uhradená podľa nasledujúcich pravidiel:
a) časť odmeny vo výške 50 % Odmeny bude uhradená do 5 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy,
b) časť odmeny vo výške 50 % Odmeny bude uhradená do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela podľa článku
ii ods. 8 tejto Zmluvy.
Záväzok Objednávateľa zaplatiť Autorovi príslušnú časť Odmeny sa považujú je za splnený dňom odpísania príslušnej
sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech Autora. V prípade, ak Autor zmení počas účinnosti tejto Zmluvy
číslo účtu a o tomto riadne neinformuje Objednávateľa, záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu
na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet Autora.
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Autor nie je oprávnený požadovať a nárokovať si náhradu bankových a iných poplatkov týkajúcich sa úhrad Odmeny.
Autor rovnako nie je oprávnený požadovať preddavkové alebo zálohové platby.
Článok V
Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

Autor:
a)
Je povinný počas celého trvania tejto Zmluvy disponovať všetkými oprávneniami nevyhnutnými na vykonanie
Diela
b)
sa zaväzuje vykonať Dielo osobne v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite a dodržiavať dohodnuté
podmienky podľa tejto Zmluvy,
c)
sa zaväzuje dodržať dohodnuté lehoty a odovzdať Dielo Objednávateľovi tak, aby bol splnený účel vytvorenia
Diela,
d)
má právo na poskytnutie potrebnej súčinnosti od Objednávateľa,
e)
je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov
alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak Autor mohol túto nevhodnosť zistiť pri
vynaložení odbornej spôsobilosti,
f)
sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vykonávaní Diela pre
Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
g)
má právo po riadnom a včasnom odovzdaní Diela za podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve na úhradu
dohodnutej odmeny.
Objednávateľ:
a)
sa zaväzuje prostredníctvom svojich odborných útvarov poskytovať Autorovi potrebnú súčinnosť pri vykonaní
Diela,
b)
sa zaväzuje za riadne a včas vykonané Dielo zaplatiť Autorovi dohodnutú Odmenu.
Článok VI
Zmluvná pokuta
V prípade, ak sa Autor dostane do omeškania s odovzdaním Diela v termíne podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ
oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odmeny za vykonanie Diela za každý, aj začatý deň
omeškania.
V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry v termíne podľa tejto Zmluvy, je
Autor oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z prehlásení Autora týkajúce sa Licencie a/alebo sublicencie podľa tejto Zmluvy preukáže
ako nepravdivé, je Objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur (slovom päťsto eur) za
každé nepravdivé tvrdenie.
V prípade, ak Autor poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť týkajúcu sa Licencie a/alebo sublicencie podľa tejto Zmluvy, je
Objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur (slovom päťsto eur) za porušenie povinnosti
a to aj opakovane.
Ustanovenia článku IV tejto Zmluvy sa použijú primerane aj na úhradu zmluvných pokút.
Uhradením ani uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej strany na náhradu škody v plnom
rozsahu.
Článok VII
Zodpovednosť za škodu
Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zmluvné strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie, aby predchádzali porušeniam svojich povinností z tejto Zmluvy,
omeškaniu pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj vzniku škody.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu vzájomne si oznámiť vznik okolností, ktoré by mohli brániť
riadnemu plneniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zároveň sú povinné vynaložiť všetko úsilie a poskytnúť si
všetku súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať, aby sa zabránilo porušeniu povinností vyplývajúcich z
tejto Zmluvy, omeškaniu alebo vzniku škody.
Zmluvné strany za vzniknutú škodu nezodpovedajú v rozsahu podľa ust. § ust. § 376 Obchodného zákonníka.
Článok VIII
Trvanie Zmluvy
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká riadnym splnením všetkých povinností Zmluvných strán podľa tejto
Zmluvy.
Nárok na náhradu škody nie je zánikom Zmluvy dotknutý.
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Článok IX
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné
strany na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie
sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody Zmluvných strán formou písomných,
číslovaných dodatkov, podpísaných Zmluvnými stranami.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení Zmluvy ostane nedotknutá. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v 4, slovom štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana
získa 2, slovom dva, rovnopisy.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po
dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a
zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a)
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Objednávateľ
V Bratislave, dňa

Autor
V Bratislave, dňa

.......................................................................
Ing. Marek Jašíček
riaditeľ sekcie dopravy

.......................................................................
Mgr. art. Jozef Dobrík
konateľ
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