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Licenčná zmluva 
uzatvorená podľa ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z.  Autorský zákon  (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

1.  

          Názov: Staromestská knižnica 

         Sídlo:  Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava 

IČO:  00226751 

 Bankové spojenie:  VÚB banka 

          IBAN SK:                                SK72 0200 000000006143 0012 

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Jana Slezákova - riaditeľka 

  

 (ďalej len „nadobúdateľ“) 

a 

 

2.      Meno a priezvisko:               Ľubica Segečová 

bytom:                                   

dátum narodenia:                   

Číslo účtu:                             

     

          (ďalej len „spoluautor 1“) 

 

3.       Meno  priezvisko:                David Kalata 

bytom:                                   

dátum narodenia:                  

Číslo účtu:                            

 

          (ďalej len „spoluautor 2“) 

 

 

4.       Meno a priezvisko:              Magdaléna Scheryová 

trvale bytom:                        

dátum narodenia:                  

Číslo účtu:                            

 

          (ďalej len „spoluautor 3“ a spoluautor 1, spoluautor 2 a spoluautor 3 spolu ďalej len „spoluautori“  

a spolu s nadobúdateľom ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 
1. Táto zmluva upravuje podmienky udelenia licencie k dielu špecifikovanému v ods. 2 tohto článku zmluvy, 

ktorého spoluautori sú poskytovatelia licencie, ako aj vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

súvisiace s poskytnutím licencie.  
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2. Dielom sa rozumie modulárny návrh logotypu nadobúdateľa (ďalej len „dielo“), ktoré bolo vytvorené 

spoluautormi, ktorí disponujú majetkovými právami k dielu. 

Čl. II 

Licencia 

 

1. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi výhradnú licenciu na použitie diela spôsobom a v rozsahu uvedenom 

v tomto článku zmluvy a nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť spoluautorom za udelenie licencie odmenu. 

2.  Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu na: 

     a)  zverejnenie diela; 

   b) spojenie diela s iným dielom,  

   c) vyhotovenie rozmnoženín diela,  

   d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, ako aj všetkými známymi spôsobmi 

použitia diela, ktoré sú potrebné podľa charakteru diela ako loga nadobúdateľa, 

  e) označenie dielom akýchkoľvek materiálov nadobúdateľa (úradných listín, tlačovín, katalógov, 

internetových stránok, profilov na sociálnych sieťach, reklamných plôch, priestorov nadobúdateľa a 

pod.). 

3. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom územnom rozsahu. 

4. Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu v rozsahu, ktorý je obvyklý s ohľadom na druh diela a spôsob 

použitia diela. 

5.  Spoluautori sú povinní sami sa zdržať použitia diela, s výnimkou použitia diela na účely prezentácie 

svojej činnosti primeraným spôsobom (webstránka spoluautorov, portfólio spoluautorov). 

6.  Spoluautori udeľujú nadobúdateľovi licenciu na celú dobu trvania majetkových práv spoluautorov k dielu. 

Čl. III 

Odmena 

 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť spoluautorom za udelenie licencie odmenu v sume 1.500,- Eur 

(slovom: jedentisícpäťsto eur) nasledovne: 

    a) spoluautorovi 1 v sume 750,- Eur (slovom: sedemstopäťdesiat eur) 

    b) spoluautorovi 2 v sume 375,- Eur (slovom: tristosedemdesiatpäť eur) 

    c) spoluautorovi 3 v sume 375,- Eur (slovom: tristosedemdesiatpäť eur). 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť spoluautorom odmenu podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto článku zmluvy 

do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účty spoluautorov uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. 

3. V súlade s § 43 ods. 14 s poukazom na § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. sa 

zmluvné strany dohodli, že nadobúdateľ nezaplatí daň z príjmu spoluautorov zrážkou, ale daň z príjmu 
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odvedie každý zo spoluautorov samostatne. Túto dohodu nadobúdateľ oznámi správcovi dane najneskôr 

do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá. 

4. Pre vylúčenie pochybností, s poukazom na § 25c zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v zn. n. 

p. (ďalej „ZUF“) sa príspevok podľa § 6 ods. 1 ZUF nezrazí a neodvedie. 

 

Čl. IV 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1.  Zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania licencie s poukazom na Čl. II ods. 6 tejto zmluvy. 

2. Nadobúdateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa vyhlásenie spoluautorov o existencii 

ich majetkových práv k dielu ukáže ako nepravdivé. 

3. Každý zo spoluautorov je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak si nadobúdateľ nesplní 

povinnosť zaplatiť spoluautorovi a/alebo spoluautorom odmenu podľa Čl. III ods. 1 tejto zmluvy. 

V tomto prípade odstúpenie hociktorého zo spoluautorov spôsobí zánik zmluvy v celom rozsahu. 

Spoluautori, ktorým nadobúdateľ odmenu riadne zaplatil, sú povinní vrátiť ju nadobúdateľovi do 10 dní 

od zániku zmluvy. 

4.  Zmluva sa zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. V 

Doručovanie 

1.  Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy 

je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme 

a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú 

oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať 

písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii 

doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie 

poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších 

predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom 

odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom 

takej osoby na doručenke. 

3.  Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň, v 

ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 
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2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, že druhá zmluvná strana sa nevyjadrí k návrhu 

dodatku písomne do 30 dní odo dňa jeho doručenia, predpokladá sa, že s návrhom dodatku nesúhlasí. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  

v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých nadobúdateľ dostane 2 rovnopisy a spoluautori 

každý po 1 rovnopise. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú 

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

 

 

 

V Bratislave dňa ........................... V Bratislave dňa ...................................... 

 

Nadobúdateľ: Spoluautor 1:  

 

 

 

 

___________________________ _________________________________ 

Mgr. Jana Slezáková                                                              Ľubica Segečová 

riaditeľka   

 

 

 

 

 Spoluautor 2: 

 

 

 

                            

  __________________________________ 

  David Kalata 

 

 

 

 Spoluautor 3: 

 

 

 

                            

  __________________________________ 

  Magdaléna Scheryová 

 

 

 

 

 

 


