LICENČNÁ ZMLUVA
v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej aj „zmluva“)
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Autor:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Mgr. art. Dalibor Bača
Rokycanová 352, 500 02 Hradec Králové
7.6.1973
a

Nadobúdateľ:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Zmluva upravuje podmienky udelenia autorskej licencie k dielu špecifikovanému v odseku 2) a
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
2) Dielom sa rozumie hlava a podstavec, ako súčasť sochárskeho projektu vytvoreného autorom v roku
2010 zo sklolaminátu, vodovzdornej preglejky v hnedej farbe, inštalovanom na bývalom pamätníku
Františka Zúpka dňa 1.augusta 2010 pred Domom odborov na Trnavskom mýte v Bratislave, ktorý sa
na verejnosti uvádza pod názvom Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (ďalej len „projekt“).
3) Autor vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy disponuje potrebnými majetkovými právami.
Článok 2
Predmet zmluvy
1) Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej aj „licencia“).
2) Autor udeľuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu. Autor nie je oprávnený udeliť tretej osobe licenciu na
spôsoby a rozsah použitia diela podľa tejto zmluvy.
Článok 3
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
1) Nadobúdateľ je oprávnený na základe tejto zmluvy použiť dielo týmito spôsobmi:
a. vyhotoviť rozmnoženinu diela, a to len v 100% veľkosti,
b. verejne rozširovať originál diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva,
c. verejne rozširovať originál diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
d. spracovať dielo,
e. zaradiť dielo do súborného diela,
f. verejne vystaviť dielo,
2) Autor sa zaväzuje strpieť použitie diela nadobúdateľom spôsobom uvedeným v odseku 1).
3) Autor udeľuje licenciu nadobúdateľovi v rozsahu:

a. vecnom:
b. teritoriálnom:
c. časovom:

bez obmedzenia
Slovenská republika
dvadsať rokov

Článok 4
Odmena
Zmluvné strany sa dohodli, že licencia sa udeľuje bezodplatne. Suma 559,52 eur, ktorá predstavuje cenu
diela, za ktorú nadobúdateľ kúpil dielo od autora, bola už uhradená v hotovosti pri prevzatí diela.
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Článok 5
Ďalšie dojednania
Autor záväzne vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu, najmä že pred uzatvorením tejto
zmluvy neposkytol výhradnú licenciu k dielu tretej strane, ktorá by bránila nadobúdateľovi používať
dielo v dohodnutom rozsahu.
Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v
rozsahu podľa tejto zmluvy. Autor týmto súhlasí, aby nadobúdateľ udeľoval sublicencie tretím osobám.
Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle autorského zákona sa na určité spôsoby použitia diela
vzťahuje zákonné obmedzenie majetkových práv autora.
Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, ak sa akékoľvek vyhlásenie uvedené v tejto zmluve
ukáže ako nepravdivé, alebo dôjde k porušeniu akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, nárok na
náhradu škody poškodenej zmluvnej strany tým nie je dotknutý. Nadobúdateľ však nezodpovedá za
škodu autorovi ani tretím stranám, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivých vyhlásení autora podľa tejto
zmluvy; zodpovednosť za škodu v tomto prípade nesie autor.
Autor je povinný pre prípad, ak sa počas plnenia predmetu zmluvy alebo po jej ukončení zistí
akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb konaním autora, vysporiadať tieto práva
a uspokojiť nároky tretích osôb v plnom rozsahu na vlastné náklady a bez nároku na ich následné
uplatnenie voči nadobúdateľovi.
Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Autor súhlasí, že nadobúdateľ
bude tieto osobné údaje spracúvať pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy.
Nadobúdateľ berie na vedomie, že v prípade ďalšieho predaja diela, nie je dotknuté právo autora na
odmenu vyjadrené percentuálne z predajnej ceny diela podľa ustanovenia § 19 autorského zákona.
Nadobúdateľ sa zaväzuje byť autorovi súčinný pri sprístupnení diela pre výkon práv autora, najmä je
povinný na žiadosť autora a na jeho náklady vyhotoviť fotografiu diela alebo inú rozmnoženinu diela.
Nadobúdateľ sa zaväzuje rešpektovať želanie autora a neuvádzať autorove meno na rozmnoženinách
diel. Výnimku tvorí iba realizovanie celého projektu uvedeného v Článku 1, odsek 2., ktorého bolo dielo
súčasťou.

Článok 6
Doba trvania zmluvy a zánik licencie
1) Zmluva sa uzatvára na dobu dvadsať rokov.
2) Zmluva zaniká:
a. na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v tejto dohode, a ak takýto
deň v dohode nie je uvedený, dňom podpisu dohody zmluvnými stranami.
b. dňom zániku nadobúdateľa bez právneho nástupcu.
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Článok 7
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne po dohode zmluvných strán formou číslovaných a
podpísaných dodatkov, ktoré sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Táto zmluva, ako aj právne vzťahy, ktoré z tejto zmluvy môžu vzniknúť a nie sú upravené touto
zmluvou, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä autorským zákonom a inými slovenskými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Všetky spory, ktoré by zo zmluvy vznikli, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým dohodou. Ak
k dohode nedôjde zakladá sa súdna právomoc súdu v mieste príslušného podľa sídla odporcu.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane z dôvodu
zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky neplatné alebo sporné, ostatné ustanovenia zmluvy
ostávajú touto zmenou nedotknuté. Namiesto dotknutého ustanovenia zmluvy sa použije ustanovenie
platného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie
zamýšľanému zmyslu dotknutého ustanovenia zmluvy, alebo, ak nie je takéto ustanovenie všeobecne
záväzného právneho predpisu, spôsob riešenia, ktorý je obvyklý.
Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú
zmluvnú stranu. Každý rovnopis má platnosť originálu.
Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvárajú ju slobodne, určite a
vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli,
súhlasia s ním a na znak ich súhlasnej vôle prostej omylu ju vlastnoručne podpisujú.

V ........................ dňa .....................

V ........................ dňa .....................

..........................................................
autor
Mgr. art. Dalibor Bača

.........................................................
nadobúdateľ
JUDr. Ján Luterán

