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Zmluva o dielo a licenčná zmluva 

 

MESTO KRUPINA, Svätotroji čné nám. č. 4, 963 01  Krupina 

zastúpené: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

IČO 00320056  DIČ: 2021152540 

Banka: VÚB Krupina, číslo účtu: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

(ďalej ako objednávateľ alebo nadobúdateľ licencie) 

a  

r65 studio, s.r.o., J. Mikulku 7, 963 01, Krupina, Slovenská republika 

Zastúpená: Ing. Milan Ďuroch, konateľ 

IČO: 46 615 776 DIČ: 2023491283, spoločnosť nie je platcom DPH 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22043/S 

Banka: Fio Banka, IBAN: SK47 8330 0000 0025 0113 2801 

(ďalej ako zhotoviteľ, autor alebo poskytovateľ licencie) 

 

uzatvárajú 

podľa Obchodného zákonníka a podľa ustanovení Zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších 

predpisov o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) túto 

výhradnú licenčnú zmluvu. 

      Čl. I. 

Predmet zmluvy a doba plnenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie diela zhotoviteľom pre objednávateľa a to: 
      - umelecké fotografie mesta Krupina podľa nižšie uvedenej špecifikácie 
      - grafické spracovanie kalendára (podklady pre tlač veľkého kalendára, 1-listový nástenný kalendár, 
malý vreckový kalendárik) 
 

2. Touto zmluvou zhotoviteľ - autor vyhotoví  a dodá objednávateľovi umelecké fotografie pre potreby 

objednávateľa,  okrem iného aj pre prípravu kalendára mesta Krupina a to nasledovných uvedených 

objektov a pohľadov mesta Krupina pre nový kalendár mesta na nasledujúci rok:  

- január/ pohľad na mestský úrad v Krupine (opravená strecha a krov) – 2019  

  alternatíva: pohľad na mestský úrad s Domom služieb – 2018  

- február/ pohľad na Materskú školu na Malinovského ulici – 2014  

- marec/ pohľad na Športovú halu – 2015 

- alternatíva marec / Rekonštrukciou atletickej dráhy s vybudovaním atletických sektorov – 2021    

- apríl / pohľad na Námestie SNP alebo priľahlé uličky (dláždená cesta a chodníky) alternatíva - záber 

z dronu   

- máj / budova Múzea A. Sládkoviča v Krupine (odvodnenie) – 2021 
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alternatíva: Geschwindova záhrada – 2020 – 2021   

- jún / Pohľad na Vartovku (rekonštrukcia strechy) – 2016  

Alternatíva: Altánok – 2019  

- júl / pohľad na nové hracie prvky na Majerskom rade   

- august / hrobka Plachých – 2017 – 2021  

- september / Tenisové kurty – šport – 2017 (nový povrch, oplotenie) 

- október / fontána v Parku A. Sládkoviča – 2018  

- november / Dom smútku (r. 2019) a cesty na novom cintoríne – 2020 – 2021(cesty),  

                                                          cesta starý cintorín – 2018  

- december / Chodník a zábradlie pri Ev.a.v. kostole – 2021  

- alternatíva: Kríž na Majeroch – 2020  

- alternatíva: cesta Fraňa Kráľa – 2021 (rozšírenie, zjednosmernenie)  

- alternatíva: rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre dobrovoľných hasičov na Jilemnického ulici – 2021   

- alternatíva: odstavné plochy na Majerskom rade – 2019 – 2020  

- 20 fotografií pivníc (najmenej z 10 rôznych pivníc z územia mesta Krupina).   

  

3. Zhotoviteľ zároveň touto zmluvou ako autor fotografií udeľuje MESTU KRUPINA výhradnú licenciu 

v časovo, vecne a priestorovo neobmedzenom rozsahu použitia umeleckých fotografií fotografovaných 

reálií, spojených s mestom Krupina špecifikovaných v bode 2 tohto článku zmluvy.  

4. Fotografie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v jeho sídle  v Krupine, Svätotrojičné nám. 4/4, najneskôr 

v lehote do 10. júla 2022 (fotografie do kalendára) a fotografie pivníc najneskôr do 10. augusta 2022.   

5. Grafické spracovanie kalendára zhotoviteľ dodá objednávateľovi elektronicky najneskôr v lehote do 30. 

júla 2022.  

6. Dielo v zmysle čl. I. ods. 2 zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi písomným protokolom, v ktorom 

objednávateľ potvrdí prevzatie fotografií čo do rozsahu, dohodnutej špecifikácie a kvality. Odovzdávací 

protokol podpíšu obidve zmluvné strany. 

 

Čl. II. 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

1. Výhradná licencia sa vzťahuje na všetky spôsoby použitia a pre vyhotovenie akýchkoľvek propagačných 

materiálov pre mesto Krupina bez časového a vecného  a obmedzenia.  

2. Licencované fotografie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi dodať a odovzdať na DVD-nosiči alebo 

USB v primeranom dĺžkovom bodovom rozlíšení (v kvalite možnosti tlačiť veľkoformátové banery – 

najmenej A3).  

6. Výhradná licencia je poskytnutá bez časového a územného obmedzenia. 

7. Autor má právo na uvedenie svojho mena pre označenie autorstva použitých fotografií, a to primerane 

grafickým možnostiam publikovaných výstupov. 
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8. Autor ako poskytovateľ výhradnej licencie vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi 

z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tejto 

zmluve vzťahujúcich sa na predmet diela. 

 

Čl. III. 

Autorská odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za vyhotovenie fotografií a užitie tejto výhradnej licencie bude autorovi 

vyplatených 500,- €, vrátane DPH, slovom päťsto eur ako konečná suma.  

Uvedená suma je v súlade s rozpočtom mesta Krupina pre rok 2022. 

2. Dohodnutá odmena bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa licencie v lehote 

najneskôr do 20 dní po prevzatí diela objednávateľom a doručení faktúry nadobúdateľovi licencie. 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Po dodaní diela a jeho uhradení je objednávateľ MESTO KRUPINA oprávnený k vyhotoveniu alebo 

zadaniu akýchkoľvek propagačných materiálov z predmetu diela (pohľadnice, kalendáre, magnetky a i.), 

alebo umelecké fotografie šíriť v akejkoľvek podobe (papierovej, elektronickej a i.) či ich využiť na 

výstavné alebo v expozičné účely, ktoré pripravia pracovníci mesta Krupina – Múzea Andreja Sládkoviča 

v Krupine.   

2. Autor nie je oprávnený poskytnúť fotografie tretím osobám.  

3. Autor má právo na zabezpečenie ochrany svojich autorských práv. 

4. Autor v prípade nejasností postupuje podľa dohody s objednávateľom alebo po konzultáciách 

s historikom múzea PhDr. Miroslavom Lukáčom.  

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma 

zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých MESTO KRUPINA ako zmluvná strana dostane 

dva exempláre a autor jeden exemplár.  

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním jej účastníkmi  a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluvu neuzavreli v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a preto ju znakom súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

V Krupine 6. apríla 2022    V Krupine 6. apríla 2022 

.............................................................   ................................................................ 
 
Ing. Milan Ďuroch,                   Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
za zhotoviteľa diela a poskytovateľa licencie               za objednávateľa a nadobúdateľa licencie 


