Zmluva o vytvorení diela - loga so súhlasom na jeho
použitie
uzatvorená podľa§ 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení
Zmluvné strany:
Autor:

Objednávateľ:

GDPR
. Pleva, nar
BcA. Milan
bytom : Pod hájom 1360/46, Dubnica nad Váhom 018 41
GDPR
Č . účtu v tvare IBAN:
Mesto Dubnica nad Váhom
so sídlom: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
štatutárny zástupca : Mgr. Peter Wolf - primátor mesta
IČO: 00317209

sa dohodli na uzavretí tejto
zmluvy o vytvorení diela - loga so súhlasom na jeho použitie
Čl. 1

1.

2.

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo dňa 26. augusta 2019 verej nú neanonymnú súťaž na logo
mesta Dubnica nad Váhom podľa § 84 7 - 849 Občianskeho zákonníka. Predmetom súťaže bolo
vytvorenie návrhu loga mesta Dubnica nad Váhom so zohľadnen í m hlavných atribútov:
geografických, kultúrnych a historických špecifík, zviditeľnenie mesta a jasné odlíšenie od ostatných
miest. Uzávierka súťaže bola dňa 30. septembra 2019 a víťazným sa stal návrh autora BcA. Milana
Plevu.
Autor sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať objednávateľovi víťazný návrh v zmysle čl. 1 ods. 1 tejto
zmluvy, t. j. dielo - logo mesta Dubnica nad Váhom , ktoré má objednávateľ záujem používať
v úradnom styku a vo svojej verejnej prezentácii a zároveň autor udeľuje súhlas s použitím
autorského diela na účel a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

3.

Objednávateľ

bude používať dielo - logo mesta Dubnica nad Váhom v úradnom styku, na
prezentáciu mesta a jeho aktivít smerom k verejnosti, za účelom budovan ia a upevňovania identity
mesta. Logo bude používať na externú komunikáciu - propagačné a prezentačné materiály,
darčekové predmety, tlačoviny , webovú stránku, spoločenské , kultúrne a športové aktivity, pre
podporu rozvoja cestovného ruchu .

4.

Autor sa zaväzuje dielo - logo odovzdať v tlačenej, ako i v elektronickej forme. Súčasťou diela je
manuál na jeho použitie.
Čl. 2

1. Autor prehlasuje, že dielo vykonal osobne na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prijať autorské dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za predpokladu
dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. 3
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za dielo v sume 600 € (slovom šesťsto eur).
2. Autorská odmena je splatná do 15 dní odo dňa odovzdania diela.
Čl. 4

1. Autor sa zaväzuje riadne vytvorené dielo odovzdať do 2. 12. 2019 objednávateľovi.

Čl. 5

1. Objednávateľ je oprávnený dielo vytvorené autorom podľa tejto zmluvy používať v súlade s účelom
podľa čl. 1 ods . 3 tejto zmluvy.

Čl.6

1.

Autor udeľuje touto zmluvou objednávateľovi bezodplatne súhlas (licenciu ) na nasledujúce
spôsoby použitia jeho autorského diela:
a) zaznamenanie autorského diela na akýkoľvek technický nos ič a akým koľvek spôsobom
známym v čase uzavretia tejto zmluvy, aj keď takýto spôsob bude použ ívaný až v budúcnosti,
b) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela,
c) verejné rozširovanie autorského diela alebo jeho rozmnoženín,
d) zásah do autorského diela s cieľom jeho zmeny, ktorá nezn ižuje hodnotu autorského diela,
e) bezodplatné postúpenie získanej licencie na tretie osoby a/alebo poskytnutie sublicencie, a to
v celku alebo po častiach , neobmedzene alebo v obmedzenom rozsahu .

2.

Autor vyhlasuje, že touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle ods. 1 tohto článku
zmluvy na neurčitú dobu a v neobmedzenom rozsahu , pokia ľ ide o územie i počet použití
autorského diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú
licenciu využiť.

3.

Objednávateľ

výslovne upozorňuje autora na skutočnosť, že jeho práva k autorskému dielu
podliehajú výnimkám a obmedzeniam majetkových práv autora, ktoré sú upravené v § 34 - § 57
Autorského zákona .
Čl. 7

1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov autor vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním jeho osobných
údajov, ktoré poskytol objednávateľovi na účely tejto zmluvy.

Čl. 8

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riad ia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a ustanoveniami § 631 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa .
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítal i, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú .
~E.S ľo
V Dubnici nad Váhom

dňa

29. novembra 2019

GDPR

1.1

autor

2

