
^  ' J fOriqi f  ^  IC C  <~z)
'Ť

Zmluva o dielo č. 3/2017
uzatvorená podľa § 631 až 643 Občianskeho zákonníka a 

licenčná zmluva podľa § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

Článok I 
Zmluvné strany

Objednávateľ: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
zastúpený: Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK46 5200 0000 0000 1003 0289 
IČO: 42 013 241 
DIČ: 2022511590 

{ďalej len „objednávateľ")

Autor:

{ďalej len „autor")

Mihályi Zsolt, Arany János u. 5/e/1, Polgárdi, Maďarsko
Dátum narodenia: 27.06.1975 
Osobné daňové číslo: 8396235880 
Číslo OP:
Bankové spojenie:
číslo účtu: HU53 1040 2654 8676 7157 78811004

Článok II 
Predmet zmluvy

1. / Predmetom zmluvy je vyhotovenie digitálnej 3D rekonštrukcie pôvodného stavu Fiľakovského hradu v 17 
storočí s prihliadnutím na historické vyobrazenia, veduty a pôdorysy {ďalej len „dielo")
2. / Autor sa zaväzuje pre objednávateľa:
2.1 vypracovať a odovzdať FullHD video vo formáte mp4
2.2 obrázky vo formáte jpg s minimálnym rozlíšením 1920 x 1016 pixiov.

Článok III
Čas a miesto plnenia

íainl'Sí ďo Í0T2017 ' " " ' m  ̂ objednávateľovi
múľea^ 10.3.2017, aby sa video mohlo premietať na veľkoplošnej obrazovke vo výstavných priestoroch

o^ľnívateľa"'"" vytvoreného podľa tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo na

článok IV
Cena za vytvorenie diela

v / šk ? í 0 2 ^  f!  r ľ i  ľ"!! "lerárneho fondu z dohodnutej ceny za vytvorenie diela vo
S s / p n n ľz ; '  H ' Jedentisicdvadsat) apo zrazení dane podľa § 43 ods. 3 písmena h) zákona č.
sm  F R ?  i , °  predpisov zaplatí autorovi za vytvorenie diela cenu vo výške
809,68 Eur {slovom: Osemstodevät eur šesťdesiatosem centov) v hotovosti.
2 /  Cena za vytvorenie diela bude autorovi vyplatená po riadnom protokolárnom odovzdaní diela 
objednávateľovi, najneskôr však do 07.07.2017. aieia

Článok V
Účel vytvorenia diela a rozsah súhlasu na jeho použitie -  udelenie licencie

1./ Autor udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z z 
Autorsky zákon {dalej len „Autorský zákon") a ďalej udeľuje objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo, územne



a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na používanie, rozširovanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie a/alebo 
spracovanie diela v akejkoľvek jazykovej mutácii, akýmkoľvek (vrátane akejkoľvek podoby a formy) a na 
akékoľvek účely podľa voľnej úvahy objednávateľa, napríklad na výstavné, propagačné, publikačné, vzdelávacie 
a informatívne účely.
2, / Od odovzdania diela autor nesmie ďalej nakladať (rozhodovať o ďalšom nakladaní) s právami 
(oprávneniami) prevedenými licenciou na objednávateľa. Pritom predovšetkým autor (bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa) nesmie previesť na nijakú tretiu osobu (nesmie udeliť nijakej tretej osobe) 
licenciu k dielu v rozsahu práv (oprávnení) prevedených z autora na objednávateľa. O týchto právach môže 
autor znovu rozhodovať len v prípade splnenia podmienok ustanovených v § 71 ods. 3 Autorského zákona.
3. / Autor sa dohodol s objednávateľom na bezodplatnom poskytnutí licencie (udelenej podľa bodov 1 a 2 tohto 
článku zmluvy) v zmysle § 65 ods. 1 Autorského zákona.

článok VI
Práva a povinnosti autora

1. / Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne v plnom rozsahu a v požadovanej odbornej kvalite a dodržiavať 
dohodnuté podmienky.
2. / Autor sa zaväzuje dodržať dohodnutý termín na odovzdanie diela objednávateľovi.
3. / Autor vyhlasuje, že k dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy má autorské právo, že je oprávnený nakladať s 
ním a že nikto Iný nemá právo k tomuto dielu, ktoré by bolo v rozpore s právami uvedenými v tejto zmluve.

článok VII
Práva a povinnosti objednávateľa

1. / Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi všetky dostupné materiály potrebné k zhotoveniu 
hodnovernej rekonštrukcie Fiľakovského hradu z daného obdobia.
2, / Objednávateľ sa zaväzuje, že pri rozširovaní diela uvedie plné meno autora.

článok VIII
Záverečné ustanovenie

1. / Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a Autorského zákona v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.
2. / Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom a v dvoch rovnopisoch v maďarskom jazyku, 
pričom každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
3. / Zrušenie, zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú platné len vo forme písomného dodatku k zmluve podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. / Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení 
§ 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zák.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) a 
ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Autor súhlasí 
so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) objednávateľom počas trvania jeho povinnosti 
podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
5. / Autor súhlasí so spracovaním svojich údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre potreby objednávateľa v súvislosti 
s výplatou odmeny za činnosť.
6. / Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.
7. / Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, že sa s touto zmluvou dôkladne 
oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu 
podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôlí.

Vo Fiľakove dňa: 03.02.2017

Za objednávateľa‘ilíhOHí \ ‘ ' Za autora:

Hlavná
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