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LICENČNÁ ZMLUVA 
na trvalé a nevýhradné použitie diela 

podľa § 40 a nasl. ustanovení zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. 

Adam Kováč - fotograf 

Adresa: Bzovícka 32, 851 07 Bratislava 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

č. účtu: 631868156/0900 

Rodné č.: 890921/6426 

č. OP: SJ 088453 

mail : admiko17@gmail.com 

 

(ďalej len „autor“) 

 

2. 

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Zastúpená: JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 

IČO: 42259967 

DIČ: 2023476565 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 

č. účtu: 4018026186/7500 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

 

Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Autor vyhlasuje, že je autorom a majiteľom fotografického diela (ďalej len „dielo“) 

vymedzeného v čl. III bod 1 tejto zmluvy a má právo previesť na iné osoby užívacie 

práva na trvalé a nevýhradné používanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 

2. Autor vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že je jediný, ktorý je plne zodpovedný za 

obsah a právne vady diela. 

3. Prípadné nároky nadobúdateľa vzniknuté v súvislosti so zodpovednosťou vyplývajúcou 

z bodu 2 tohto článku budú predložené priamo autorovi, ktorý je na základe tejto zmluvy 

v priamom právnom vzťahu k nadobúdateľovi. 

4. Autor vyhlasuje, že dielo špecifikované v čl. III bod 1 tejto zmluvy nie je dielom 

spoluautorov ani spoločným dielom, ani sa nejedná o spojené dielo. Súčasne autor 

vyhlasuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy nie je dielom vytvoreným na 

splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu. 
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5. Autor vyhlasuje podľa svojich najlepších vedomostí, že dielo nezasahuje do práv tretích 

osôb a nie je mu známe, že by v dôsledku ich použitia podľa tejto zmluvy mohlo dôjsť 

k porušeniu práv tretích osôb. 

6. Autor vyhlasuje, že do uzavretia tejto zmluvy nevykonal úkon smerujúci k tomu, aby vo 

vzťahu k dielu získal inú autorskoprávnu ochranu. 

7. Nadobúdateľ je právnická osoba, ktorá má plnú právnu subjektivitu, vznikla v zmysle 

zákona č. 91/2010 Z. z.  podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

a vyhlasuje, že má právo uzatvoriť túto zmluvu.  

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod užívateľských práv autora na nadobúdateľa k  

dielu s názvom „Vzdušný hrad“, ktoré je vyobrazené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 
2. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na trvalú nevýhradnú 

a neobmedzenú možnosť používať dielo (ďalej len „licencia“) identifikované v bode 1 

tohto článku. 

3. Nadobúdateľ je oprávnený dielo podľa tohto článku použiť odo dňa zaplatenia 

odmeny za použitie diela na účel uvedený v bode 4 tohto článku. 

4. Nadobúdateľ je oprávnený predmetné dielo uvedené v bode 1 tohto článku: 

a) vystavovať ako celok alebo samostatne prípadne len ich časť, 

b) použiť na prezentáciu Bratislavského kraja alebo Slovenskej republiky, 

c) použiť ako celok alebo samostatne prípadne len ich časti na publikačné účely, 

d) rozmnožovať ako celok alebo samostatne prípadne len ich časti, 

e) použiť ako celok alebo samostatne prípadne len ich časti na vydavateľské účely, 

f) použiť ako celok alebo samostatne prípadne len ich časti na svojej oficiálnej 

internetovej stránke. 

5. Autor si vyhradzuje právo po uzavretí tejto zmluvy dielo ďalej ponúkať na 

použitie tretím osobám, môže ho použiť sám a to spôsobom, na ktorý udelil licenciu 

a môže udeliť rovnakú licenciu tretej osobe, pričom autor sa zaväzuje informovať tretie 

osoby o existencii tejto zmluvy. 

6. Nadobúdateľ nie je oprávnený nadobudnuté právo touto zmluvou previesť na inú 

osobu bez predchádzajúceho súhlasu autora. Nadobúdateľ nie je oprávnený postúpiť 

zmluvou túto licenciu bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.  

7. Použitie diela podľa tejto zmluvy nie je teritoriálne a ani časovo obmedzené. 

 

Čl. IV 

Spôsob použitia diela 

 

1. Pri použití diela o ploche viac ako 1m² je nadobúdateľ povinný uviesť „foto Adam 

Kováč  2012“ a to písmom najmenej 0,7 cm vysokým umiestneným v pravom dolnom 

rohu diela. V iných prípadoch autor súhlasí, že nadobúdateľ nie je povinný uviesť jeho 

meno alebo pseudonym. 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje použiť dielo len na dohodnutý účel podľa čl. III bodu 4 

tejto zmluvy najmä spôsobom zverejnenia v elektronickej alebo v tlačenej podobe, 

v pôvodnom stave alebo po modifikáciách. 

3. Nadobúdateľ má právo pri použití diela na účel podľa čl. III bodu 4 tejto zmluvy 

dielo modifikovať (napr. meniť farby, robiť výrezy, zmenšovať a podobne).  
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4. Nadobúdateľ má právo dielo rozmnožovať, rozširovať alebo inak ponúkať na 

použitie iným osobám, samostatne alebo ako súčasť iného diela alebo ako súčasť súboru 

diel v elektronickej alebo tlačenej podobe, len v súlade s použitím podľa čl. III bodu 4 

tejto zmluvy. 

5. Touto zmluvou nie sú dotknuté výhradné autorské práva autora k dielu. 

6. Nadobúdateľ nemá právo použiť dielo iným spôsobom a na iný účel než je 

uvedené v bode 4 čl. III tejto zmluvy. 

7. Ak nadobúdateľ poruší povinnosti uvedené v bode 6 tohto článku, autor má právo 

od tejto zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknutý. 

8. V prípade zániku nadobúdateľa práva a povinnosti z tejto zmluvy neprechádzajú 

na právneho nástupcu. 

 

Čl. V 

Odmena za použitie diela 

 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za použitie diela na dohodnutý 

účel dohodnutým spôsobom odmenu. 

2. Odmena za použitie diela je dohodnutá zmluvnými stranami vo výške celkovej 

ceny  50,- EUR (slovom päťdesiat EUR). 

3. Nadobúdateľ sa zaväzuje odmenu pre autora dohodnutú v bode 2 tohto článku 

uhradiť na základe tejto zmluvy prevodným príkazom na účet autora uvedený v záhlaví 

zmluvy do 14 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Odmena sa považuje za 

zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet autora. Tento deň sa považuje 

aj za deň udelenia licencie. Autor elektronicky na mailovú adresu: 

ondrej.bednar@tourismbratislava.com potvrdí pripísanie finančných prostriedkov na svoj 

účet uvedený v záhlaví. V prípade, že tak autor neurobí, má sa za to, že na tretí deň od 

uhradenia odmeny nadobúdateľom na účet autora je odmena zaplatená a licencia udelená.  

 

Čl. VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Po úhrade odmeny nadobúdateľom uvedenej v bode 2 čl. V tejto zmluvy, autor 

diela poskytne bez zbytočného odkladu nadobúdateľovi možnosť prevziať dielo  na 

používanie. 

2. Autor dodá dielo podľa bodu 1 tohto článku nadobúdateľovi uložené na CD tak, 

aby bolo možné jeho priame použitie na tlač, webové použitie, na veľkoformátovú tlač 

(formát jpg, 300dpi). 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami platného autorského zákona a súvisiacimi právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať jedine písomne 

po dohode zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu podpísali slobodne, vážne, bez nátlaku 

a za obojstranne výhodných podmienok, pričom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na 

znak súhlasu ju podpísali. 

7. Zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie. 
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V Bratislave, 23.10.2013   V Bratislave, 5.11.2013 

 

 

Za autora:          Za nadobúdateľa:                                                                   

 

 

 

 

.........................................................    ........................................................ 

          Adam  Kováč          JUDr. Ivo Nesrovnal 

                     predseda krajskej organizácie 
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Príloha č.1 k licenčnej zmluve 

 

 

Dielo :  

 
 

autor : Adam Kováč  

názov: Vzdušný hrad 

dátum vyhotovenia : 17.10.2012 

      


