
ZMLUVA

o obecných novinách
uzatvorená podľa $ 161 a násl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a Licenčná zmluva uzatvorená podľa 8 65 a nasl. Zákona č. 185/2015
Z.z Autorský zákonv znení zákona č. 125/2016 Z.z.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Bukovec
So sídlom: Bukovec 83, 044 20Bukovec
Ičo: 00 324 027
DIČ: 2021235865
Štatutárny orgán:Ing. Lýdia Mikulová, starostka
Zapísaný: na Štatistickom úrade Slovenskej republiky
Bankové spojenie: IBAN: SK84 0200 0000 0000 1962 4542
(ďalej len „objednávateľ“)

A

Autor: GETIN s.r.o.
So sídlom: Rázusová 2675/9, 058 01 Poprad
IČO: 46 095 314
DIČ : 511 329.58
Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Udič, konateľ
v obchodnom registri okresného súdu Prešov odd. Sro, vl. č. 35283/P

Bankové spojenie: SK2656000000006404034001

(ďalej len „autor“)

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o obecných novinách a Licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“)
s nasledovným obsahom

ČI. 1

Predmet zmluvy

1.1. Predmetomtejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vyhotovení obecných
novín(ďalej len „noviny“), udelenie licencie na ich použitie.

1.2. Predmetom plnenia tejto zmluvyje:
1.2.1. zo strany autora: vytvorenie a dodanie novín, udelenie licencie na ich použitie
1.2.2. zo strany objednávateľa: zaplatenie odmeny za riadne vyrobené a dodané novín

Špecifikácie a rozsah diela:
1. Noviny-námet, obsah, grafické prevedenie, technická realizácia, tlač (papier 80g, A4, 6 listov,

obojstranne, plnofarebne v spinkovej väzbe, v počte kusov 350)

1.3.
1.3.



Čl. 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Autor sa zaväzuje:
2.1.1. vyhotoviť noviny vlastnými profesionálnymi technickými zariadeniami, osobne,s náležitou

odbornou starostlivosťou v špecifikácii a rozsahu podľa bodu 1.3.1 tejto zmluvy,
2.1.2. vprípade nedodania novín z viny na strane autora (okrem závažných zdravotných, rodinných

príp. iných dôvodovosobitného zreteľa), je objednávateľ oprávnený požadovať od neho
náhradu škody, ktoré mu tým vznikla,

2.1.3. získať pre objednávateľa a vyporiadať všetky autorské práva spojené s vyhotovením novín
v zmysle zákonač. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. (ďalej len
„Autorský zákona“).

2.1.4. Vyhotoviť noviny do termínu odovzdania a to do dohodnutých termínov 15.12.2021, 15.3.2022,
15.6.2022, 15.9.2022, 15.12.2022.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
2.2.1. poskytnúťautorovi súčinnosť potrebnú na vyhotovenie novín, čo zahfňa dodanie fotografických

a textových podkladov, štruktúre novín a uvedenie predstavy o každom vydaní
2.2.2. zaplatiť autorovi odmenu podľačl. 4 tejto zmluvy za riadne vyhotovené a včas dodanénoviny
2.2.3. použiťdielo v súlade s čl.3 tejto zmluvy.
2.2.4. poskytnúť podklady k vytvoreniu novín minimálne 10 dní pred termínom odovzdania
2.2.5. pripomienkovať úpravy novín maximálne do 5 dní pred termínom odovzdania

ČI. 3
Licenčné podmienky

3.1. Autor vyhlasuje, že je osobou oprávnenou vykonávaťmajetkové práva k novinám vo svojom mene
a na svoj účet, tzn. že je oprávnený udeliť súhlas na každé použitie novín (udeliť licenciu na použitie
diela) a jeho konaním nie sú porušené práva tretích osôb.

3.2. Autor udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia novín bez územného
a vecného obmedzenia po celú dobu ochrany práv autora (výrobcu novín) podľa Autorského
zákona,

3.3. Objednávateľ je ďalej oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie novín pre potreby
objednávateľa v rozsahu udelenej licencie.

Čl. 4
Odmenaza vyhotovenie novín

4.1. Odmena za riadne vytvorené a dodanénovín je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 2,70
€ bez DPHzakus a odmenaza redaktorské grafické práce vo výške 10,00€bez DPH/hod.

4.2. Z odmenyautor vysporiada všetky odmeny spojené s vyhotovením novín.
4.3. Autor poskytuje objednávateľovi licenciu podľa čl. 3 tejto zmluvy bezodplatne.
4.4. Zmluvné strany sa dohodli že autor bude vyhotovovať faktúry za vytvorené a dodané noviny podľa

objednávky a to vždy do 10 dní nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 14 dní
odo dňa vyhotovenia.Objednávateľ zaplatí autorovi odmenu bezhotovostným bankovým prevodom
na jeho účet uvedenýv časti Zmluvné strany.

4.5.V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku zmluvyje autor
oprávnený požadovaťúrok z omeškania v zákonnej výške.



ČI. 5
Prijatie novín

9.1. V prípade, ak majú noviny nedostatky po pripomienkovaní, je objednávateľ oprávnený noviny
neprijať a bezodkladne požiadaťautora o odstránenie nedostatkov. Autor je povinný odstrániť

,reklamované nedostatky novín do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie tak, aby splňali
požadované kvalitatívne a/alebo kvantitatívne parametra, ktoré boli objednávateľom požadované.

9.2. Ak autor neodstráni nedostatky novín podľa požiadaviek objednávateľa /alebo v objednávateľom
stanovenej lehote/, je objednávateľ oprávnený noviny neprijať. V takom prípade je objednávateľ
oprávnený požadovať od autora náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Objednávateľ si náhradu
škody uplatní písomnou výzvou.

čl. 6
Ochrana osobných údajov

6.1. Objednávateľ výslovne podľa $ 11 zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonovv znení zákona č. 84/2014 Z.z. udeľuje autorovi súhlas na
spracúvanie osobných údajov akoi všetkých ďalších údajov, ktoré mu objednávateľ poskytne počas
trvania právneho vzťahu založeného touto Zmluvouv jeho informačnom systéme.

6.2. Objednávateľ súhlasí s tým, že autor bude všetky osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté
v súvislosti s vyhotovením novín spracúvať pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy
a pre ochranu práv a oprávnených záujmov objednávateľa.

6.3. Súhlas objednávateľa udelený podľatejto Zmluvyje platný počas trvania právneho vzťahu
založeného touto Zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je autor
povinný v evidencii viesť osobné údaje o objednávateľovi alebo po dobu, počasktorejto potrebné jepre výkonpráv alebo povinností objednávateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených
záujmov.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu autorovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných
údajov osôb, ktoré autorovi poskytol a ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy.

čI.7
Ostatné ustanovenia

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že archívny master novín bude archivovať objednávateľ.

ČI. 8
Platnosťa účinnosť zmluvy

8.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť udelenejlicencie sa spravuje podľa bodu 3.2.
tejto Zmluvy.

8.2. Platnosť zmluvy skončí : písomnou dohodou
písomným odstúpením od Zmluvy.

8.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiťod tejto Zmluvy:
8.3.1. Po márnom uplynutí termínu dodania novín podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy
8.3.2. Ak autor odmietne odstrániť nedostatky novín.

V prípade odstúpenia od Zmluvy autor nemá právona zaplatenie dohodnutej odmeny.



V prípade odstúpenia od Zmluvy je objednávateľa povinný dodanénovinyvrátiť autorovi.
8.4. Autor je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že mu objednávateľ neposkytne súčinnosť

potrebnú na vyhotovenie novín.
8.5. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej

strane.
8.6. Odstúpením od Zmluvynie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktoré

oprávnenej strane bola spôsobená dôvodom odstúpenia od zmluvy.

čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a Autorského zákona.

9.2. Akékoľvek zmenya doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať formou písomného vzájomne
schváleného, číslovaného dodatku k tejto zmluve.

9.3, Zmluva je vyhotovenáv troch rovnopisoch, jedenpre autora a dva pre objednávateľa.
9.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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