
Zmluva o vytvorení a používaní diela 
 

uzavretá podľa ust. § 39 a § 47 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich  s autorským právom (autorský zákon) 

 
medzi zmluvnými stranami 
 
Dom tretieto veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava 
IČO: 30842344 
DIČ: 2020914280 
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Palúchová, MPH (ďalej len používateľ) 
 
a 
 
Eco-life, s.r.o, Pod Párovcami 61, 921 01 Piešťany 
IČO: 46354972 
DIČ: 2023340858 
V zastúpení: Daniel Charvát (ďalej len autor) 
 
 
 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie korporátnej identity a logotypu 

pre Dom tretieho veku – logotyp a jeho použitie v aplikáciách.  
2. Licenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie oprávnenie dielo používať v rozsahu a za 

podmienok ďalej upravených v tejto zmluve. 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Autor sa zaväzuje pre používateľa vytvoriť dielo definované v čl. I ods. 1 do 

25.6.2013 (termín) a najneskôr v tento deň ho odovzdať v sídle používateľa 
štatutárnemu zástupcovi používateľa.  

2. Odovzdaním diela štatutárnemu zástupcovi používateľa vlastnícke právo k originálu 
diela prechádza na používateľa.  

3. Autor udeľuje používateľovi právo na použitie diela za podmienok uvedených v tejto 
zmluve. 

4. Používateľ sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu za vytvorenie diela a autorskú 
odmenu za používanie diela. 

 
 

Článok III. 
Autorská odmena 

 
1. Používateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu za vytvorenie diela podľa čl. II tejto zmluvy 

vo výške 1.800 EUR  vrátane DPH (Tisícosemsto EUR), ktorá je splatná na základe 
faktúry vystavenej autorom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia diela 
používateľom. 

2. Ak autorská odmena podľa odsekov 1. a 2. tohto článku nebude používateľom 
uhradená v dobe jej splatnosti, používateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania vo 
výške  0,1 % z dlžnej sumy za každý, čo i len začatý deň omeškania. 

 



Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží autor a druhé 

používateľ. Na akékoľvek odmeny a doplnky tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma. 
2. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 
stranami. 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli a na znak svojho súhlasu ju 

podpisujú. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 25.6.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eco-life, s.r.o.                                                                                 Dom tretieho veku 
Daniel Charvát                                                                      Mgr. Daniela Palúchová, MPH 


