
ZMLUVA O DIELO S LICENČNOU DOLOŽKOU  
 

uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 a § 631 a 
nasl. Občianskeho zákonníka 
 
I. 
ZMLUVNÉ STRANY 
 
1./ Objednávateľ 
BREFIT – e, s.r.o. 
Uhrova 24, 831 01 Bratislava 
IČO: 35733161 
DIČ: 2020229024 
 
2./ Zhotoviteľ :  
Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa:  

Bankové spojenie:  

 
 II. 
PREDMET ZMLUVY O DIELO – VYKONANIE DIELA 
Predmetom tejto zmluvy o dielo je určenie podmienok, na základe ktorých sa zhotoviteľ 
zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo špecifikované v článku II. tejto zmluvy, udeliť mu 
súhlas na jeho použitie (licenciu) a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú 
odmenu.   . 
 
III. 
ŠPECIFIKÁCIA DIELA 
 
.................................................................................................................................................... 
 
IV. 
ZMLUVNÁ CENA 
 
1.  Za vytvorenie diela a za udelenie súhlasu na jeho použitie podľa podmienok stanovených 
touto zmluvou sa  objednávateľ  zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela vo 
výške  .................Eur.  Odmena bude zhotoviteľovi vyplatená po dokončení a odovzdaní diela 
prevodom na účet alebo v hotovosti. 
2. Odmena podlieha v zmysle Zákona o dani z príjmu zrážkovej dani vo výške 19%, ktorú je 
povinný zraziť objednávateľ.  
 
V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať osobne, riadne a včas, v obvyklej kvalite, podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, tak, aby sa mohlo použiť dohodnutým spôsobom. 
2.  Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi dostupné informácie a pokyny na 
vytvorenie diela.     
 
VI.  
MAJETKOVÉ PRÁVA AUTORA K DIELU (udelenie licencie) 
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas dielo použiť sčasti alebo v celku (udelenie licencie) 
Licencia je výhradná, po dobu trvania majetkových práv zhotoviteľa a teritoriálne 
neobmedzená, prevoditeľná na tretiu osobu udelením sublicencie v rozsahu stanovenom 
touto zmluvou, postupiteľná tretej osobe v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia.  
 
 
 
VII.   
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 



1.  Zmluva zaniká  riadnym a včasným odovzdaním diela. 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť uskutočnené výlučne písomnou 
formou, číslovanými dodatkami a to so súhlasom obidvoch zmluvných strán, inak je každá 
zmena neplatná.  
3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Autorského zákona a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom.  
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, nepovažujú ju za 
uzavretú v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.   
 
 
V Bratislave, dňa ........................................................... 
 
 
…………………………...........                               ………………………….......... 
objednávateľ                                                        zhotoviteľ  
 
BREFIT-e, s.r.o. 
Uhrova 24, 83101 Bratislava 
 
 
 

 
Vyhlásenie zhotoviteľa 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa:  

 
 
Podpisom tohto vyhlásenia potvrdzujem, že: 

1. Súhlasím s tým, aby spoločnosť BREFIT-e, s.r.o. (ďalej ako Spoločnosť), spracovala 
moje osobné údaje uvedené v Zmluve o dielo s licenčnou doložkou (ďalej len Zmluva) 
za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, po dobu 10 rokov od doručenia Zmluvy, 
pričom som oprávnený/á odvolať svoj súhlas najskôr po jednom roku od udelenia 
súhlasu pre prípad, že zmluvný vzťah nevznikne  a to písomným oznámením na 
adresu BREFIT-e, s.r.o. Uhrova 24, 831 01 Bratislava 

2. Súhlasím s účelom spracovania osobných údajov, ktorým je zistenie mojej totožnosti 
a bankového spojenia za účelom vzniku zmluvného vzťahu v rozsahu požadovanom 
právnymi predpismi a Objednávateľom.  

3. Súhlasím s tým, aby Spoločnosť poskytla moje osobné údaje uvedené v Zmluve 
Fondu pre podporu umenia, Cukrová 14, 811 98 Bratislava  pri vyúčtovaní finančných 
prostriedkov, poskytnutých Spoločnosti  z FPU.  

4. Súhlasím s tým, aby Spoločnosť poskytla moje údaje UniCredit Bank Czech Republik 
and Slovakia, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  v rozsahu identifikačných údajov meno 
a priezvisko a bankové spojenie za účelom splnenia zmluvného záväzku vyplatenia 
honoráru.  

5. Podpisom tohto vyhlásenia potvrdzujem, že som bol informovaný/á o svojich právach 
podľa Zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým o tom, že môžem 
požadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, likvidáciu mojich 
osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a uplynuli lehoty na archiváciu 
údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné osobné údaje uvedené. 

6. Potvrdzujem dobrovoľnosť súhlasu na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie 
osobných údajov, uvedených v tomto vyhlásení. 

 
 
 
V .................................dňa ..........................  Podpis zhotoviteľa........................................... 


