Zmluva o dielo s licenčnou zmluvou
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
So sídlom:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
(KOCR Trnavský kraj)
Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava

IČO:
52285758
Zastúpený:
Ing. Pavol Kalman, predseda
Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR
V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Mildeová, odborný referent,
mildeova.lubica@trnava-vuc.sk,
tel. č. 0915 785 091
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „Nadobúdateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Narodená:

Mgr. Art Veronika Barrera
13.07.1992

Adresa:

Domaniža 68, 01816

Bankové spojenie:
Kontakt:

SK2702000000002770031953
veronikapocarovska@gmail.com,
+420 602645212
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ alebo „Autor“)

I. Úvodné ustanovenia
1. Dňa 01.10.2020 vyhlásil Objednávateľ podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov verejnú neanonymnú súťaž na návrh loga
a základnej vizuálnej identity Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, ktoré
sa stane súčasťou novej vizuálnej identity v komunikácii s verejnosťou (ďalej ako „súťaž“).
2. Na základe vyhodnotenia návrhov predložených do súťaže podľa predchádzajúceho
odseku odbornou komisiou na to zriadenou sa víťazným návrhom v súťaži stal návrh
Zhotoviteľa.
3. V nadväznosti na vyššie uvedené Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú túto Zmluvu
o dielo s licenčnou zmluvou tak, ako je ďalej uvedené.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu
a podľa špecifikácie uvedenej v čl. III. tejto zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi výhradnú
licenciu na užívanie diela v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. IV. tejto zmluvy
a záväzok Objednávateľ zhotovené dielo prevziať, užívať v súlade s dohodnutými
podmienkami a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

III.

Špecifikácia diela a podmienky zhotovenia

1. Zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa dielo – logo a základnú vizuálnu identitu Krajskej
organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj - (ďalej ako „dielo“) vo forme brandbooku, ktorý
musí obsahovať:
a) slovenské logo „Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov“
b) anglické logo Experience Trnava region
c) slovný opis loga, jeho zdôvodnenie, teda logo identitu, jeho základnú verziu (spolu s
prípustnými modifikáciami, skratkami a verziami – napr. so signetom, reklamným
sloganom a bez);
d) vytvorenie loga (s opisom a proporciami, ktoré sa často nanášajú na sieťku);
e) ochrannú oblasť okolo loga (ochranné pole);
f) rozmer loga (škálovateľnosť, minimálny a maximálny rozmer);
g) firemné farby
h) odporúčaný tvar a veľkosť písma
i) štylisticky jednotná šablóna pre vizitku, plagát a príspevok na sociálne siete vo
formáte štvorec
2. Nové logo a základná vizuálna identita sa budú používať na externú komunikáciu na
propagačných a prezentačných materiáloch, na ostatných tlačovinách, na webe
a v celkovej vizuálnej identite KOCR Trnavský kraj.
3. Dielo bude zhotovené v súlade s požiadavkami a podmienkami zverejnenými vo
vyhlásenej súťaži.
4. Zhotoviteľ dodá dielo Objednávateľovi elektronicky v digitálnej podobe vo formáte pdf / ai,
na adresu mildeova.lubica@trnava-vuc.sk
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo Objednávateľovi v zmysle vyššie uvedeného
najneskôr do 14.12.2020.
6. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade požiadavky Objednávateľa na
dopracovanie komplexnej vizuálnej identity diela, bude toto riešené samostatným dodatkom
k tejto zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe konkrétnej požiadavky
Objednávateľa predložiť cenovú kalkuláciu prác (v súlade s prílohou k tejto zmluve alebo
s ponukou, ktorú predložil Objednávateľovi dňa 25.11.2020, na ktorej základe bude
pripravený dodatok k tejto zmluve s vyšpecifikovaním podmienok ďalšej spolupráce.
Objednávateľ je oprávnený predložiť takúto požiadavku Zhotoviteľovi i viac krát, pričom
Zhotoviteľ je zaviazaný za dohodnutých cenových podmienok ju akceptovať a to po obdobie
1 roka.
7. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude originálne, vytvorené vlastnou tvorivou duševnou
činnosťou autora a nebude zasahovať do práv a oprávnených záujmov tretieho subjektu.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, včas, za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a stanovených v súťaži a to s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou.
IV.

Licencia na použitie diela

1. Zhotoviteľ ako Autor súčasne v súlade s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
zákon v znení neskorších predpisov týmto udeľuje Objednávateľovi ako Nadobúdateľovi
výhradnú licenciu – súhlas na použitie diela (ďalej ako „licencia“) najmä nasledovným
spôsobom:
Neobmedzené používanie a reprodukcia diela pri propagácii v online a offline komunikácii
Teda verejné rozširovanie diela resp. jeho rozmnoženín a spojenie diela s iným dielom.
2. Licencia sa udeľuje v neobmedzenom rozsahu, t.j. bez vecného, teritoriálneho a časového
obmedzenia.
3. Licencia sa udeľuje ako výhradná licencia, t.j. Autor nemôže udeliť licenciu na použitie diela
tretej osobe a súčasne je sám povinný zdržať sa použitia diela spôsobom, na ktorý bola
výhradná licencia udelená.
4. Nakoľko Autor zhotovuje dielo priamo pre Objednávateľa (Nadobúdateľa) dohodli sa
zmluvné strany na udelení licencie v zmysle tohto článku zmluvy bezodplatne.
5. V prípade zániku Nadobúdateľa prechádza licencia na právneho nástupcu.
6. Nadobúdateľ je v prípade potreby oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela
v rozsahu udelenej licencie.
V.

Odmena

1. Odmena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III. ods. 1 tejto zmluvy je 2.000,- € (slovom
dvetisíc eur).
2. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi odmenu podľa predchádzajúceho odseku prevodom
finančných prostriedkov v stanovenej výške na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy, a to najneskôr do 16.12.2020.
3. Táto odmena v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti so
zhotovením diela v rozsahu podľa čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.

VI.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať si vzájomnú
súčinnosť.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve resp. vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.
3. V prípade, že Zhotoviteľ bude postupovať na základe podkladov alebo požiadaviek
Objednávateľa, je povinný upozorniť Objednávateľa na ich nevhodnosť, v opačnom prípade,
zodpovedá za škodu tým spôsobenú, iba ak nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť ani
pri vynaložení odbornej starostlivosti.
4. V prípade, že zo strany Zhotoviteľa nebudú dodržané vyhlásenia resp. povinnosti uvedené
v čl. III. ods. 7 a 8 a v čl. IV ods. 3 vznikne Objednávateľovi právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela. Uplatnenie zmluvnej pokuty samo o sebe nebude
mať vplyv na zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

5. V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením resp. dodaním diela, vzniká
Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela.
6. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v časti udelenej licencie v prípade, ak
Objednávateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom
rozsahu, hoci je na to povinný a to v tej časti, ktorej sa porušenie povinnosti týka. Takéto
právo Zhotoviteľovi však nevznikne, ak je nevyužívanie licencie spôsobené okolnosťami na
strane Zhotoviteľa. Takéto právo na odstúpenie od zmluvy vznikne Zhotoviteľovi najskôr po
uplynutí jedného roka od dodania diela.
7. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa predošlého odseku môže Zhotoviteľ uplatniť až po
tom, čo písomne vyzval Objednávateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy túto
licenciu využil, a Objednávateľ ju napriek tejto výzve nevyužije. Zhotoviteľ pri tom postupuje
v súlade s § 73 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia zmluvy Zhotoviteľom,
ak Objednávateľ vyzval Zhotoviteľa na nápravu a ten ani v lehote poskytnutej mu
Objednávateľom nápravu nezabezpečil. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia
zmluvy zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez predošlej
výzvy.
VII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán formou písomných
dodatkov.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa okrem ustanovení tejto
zmluvy spravujú slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými ustanoveniami
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a druhý
Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, porozumeli všetkým jej
ustanoveniami, táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.
V Trnave dňa 15.12.2020

v.r.
_______________________
Objednávateľ
Ing. Pavol Kalman
predseda KOCR Trnavský kraj

V Domaniži dňa 15.12.2020

v.r.
__________________________
Zhotoviteľ
Mgr. Art Veronika Barrera

Príloha: PREDPOKLADANÝ ROZSAH KOMPLEXNEJ VIZUÁLNEJ IDENTITY a cenová
ponuka autora

Hodinová sadzba auta je 23 eur. Autor nie je platca DPH.

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo s licenčnou zmluvou
uzatvorenej podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
So sídlom:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
(KOCR Trnavský kraj)
Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava

IČO:
52285758
Zastúpený:
Ing. Pavol Kalman, predseda
Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR
V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Mildeová, odborný referent,
mildeova.lubica@trnava-vuc.sk,
tel. č. 0915 785 091
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „Nadobúdateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Narodená:
Adresa:
Bankové spojenie:
Kontakt:

Mgr. Art Veronika Barrera
13.07.1992
Domaniža 68, 01816
SK2702000000002770031953
veronikapocarovska@gmail.com,
+420 602645212
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ alebo „Autor“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 15.12.2020 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo s licenčnou zmluvou
(ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela – loga a základnej vizuálnej
identity Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja (ďalej ako „dielo“)
a poskytnutie výhradnej licencie na používanie diela.
2. Na základe dohody zmluvných strán a v súlade s čl. III. ods. 6 Zmluvy sa zmluvné strany
rozhodli na doplnení zmluvy tak, ako je uvedené ďalej v tomto dodatku.

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na rozšírení predmetu zmluvy vo vzťahu k dielu, v rámci
čoho sa Zhotoviteľ zaväzuje dopracovať pre Objednávateľa komplexnú vizuálnu identitu
diela (ďalej ako „rozšírenie diela“):
a)

v rozsahu činností podľa prílohy č. 1 tohto dodatku

b) ďalšie práce nad rámec činností uvedených v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.
2. Rozšírenie diela sa bude používať na účel prezentácie KOCR a jej aktivít, taktiež na
propagáciu cestovného ruchu na území Trnavského kraja.
3. Zhotoviteľ dodá rozšírenie diela v zmysle tohto dodatku elektronicky v digitálnej podobe pdf
/ ai / eps na mail mildeova.lubica@trnava-vuc.sk.
4. Zhotoviteľ dodá rozšírenie diela podľa ods. 1 písm. a) tohto článku Objednávateľovi
najneskôr do 30.04.2020.
5. Rozšírenie diela podľa ods. 1 písm. b) tohto článku zmluvy dodá Zhotoviteľ Objednávateľovi
na základe Objednávateľom vystavenej objednávky/ objednávok do 15 dní od doručenia
objednávky.
6. Objednávateľ je oprávnený zadať Zhotoviteľovi ďalšie práce podľa ods. 1 písm. b) tohto
článku na základe objednávok do 31.12.2021.
7.

Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že licencia na použitie diela tak ako je upravená v čl.
IV. Zmluvy sa vzťahuje aj na rozšírenie diela podľa tohto dodatku, t.j. v rovnakom rozsahu
a za tých istých podmienok.
III.

Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za rozšírenie diela v zmysle tohto dodatku na
základe stanovenej hodinovej sadzby 23 ,- € /hodina (autor nie je platca DPH) nasledovne:
a) za rozšírenie diela podľa ods. 1 písm. a) tohto dodatku je odmena dohodnutá vo výške
2.622,- € (slovom dvetisícšesťstodvadsaťdva eur) podľa bližšej špecifikácie v prílohe č.
1 tohto dodatku,
b) za rozšírenie diela podľa ods. 1 písm. b) tohto dodatku bude určená odmena podľa
vykázanej činnosti.
2. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi odmenu podľa písm. a) predošlého odseku prevodom
finančných prostriedkov v dohodnutej výške na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tohto
dodatku najneskôr do 16.05.2020.

3. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi odmenu podľa ods. 1 písm. b) prevodom finančných
prostriedkov v dohodnutej výške na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tohto dodatku
v lehote splatnosti 15 dní od odovzdania plnenia.
4. Táto odmena v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti so
zhotovením rozšírenia diela podľa tohto dodatku.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto dodatku sa riadia týmto dodatkom,
ustanoveniami Zmluvy a príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce pre nich zo
Zmluvy ako aj podmienky plnenia, ktoré nie sú upravené v tomto dodatku sú pre nich
záväzné i pri plnení tohto dodatku.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1: Predpokladaný rozsah komplexnej
vizuálnej identity a cenová ponuka autora.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok dôkladne prečítali, porozumeli všetkým jeho
ustanoveniam, tento dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle na znak čoho ho
vlastnoručne podpisujú.

V Trnave dňa 15.12.2020

v.r.

_______________________
Objednávateľ
Ing. Pavol Kalman
predseda KOCR Trnavský kraj

V Domaniži dňa 15.12.2020

v.r.

__________________________
Zhotoviteľ
Mgr. Art. Veronika Barrera

Príloha č.1:

