
AUTORSKÁ ZMLUVA 
 o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva) 

uzatvorená v zmysle § 65 - 81 a § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  

a § 631 - 643 Občianskeho zákonníka  

 

medzi týmito zmluvnými stranami:  

Banskobystrický kraj Turizmus 
Právna forma:   Krajská organizácia cestovného ruchu 
Sídlom:     Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán/Zastúpený: Ing. Iveta Niňajová, PhD. – predsedkyňa krajskej organizácie cestovného ruchu 
IČO:     52132072   
DIČ:     2120899022 
Zapísaný:   v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a  
    Výstavby Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR 
Bankové spojenie:    SK48 0900 0000 0051 5298 2616 
(ďalej iba „Objednávateľ")  

 

Barbora Idesová  

Sídlo:     

Rodné číslo::    

Dátum narodenia:  

Bankové spojenie:   

(ďalej iba „Autor") 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dopracovanie diela „Ilustrácie na tému: komentované prehliadky Pohronskej hradnej cesty „Zaži 
hrady INAK!“, pre lokality kláštor v Hronskom Beňadiku a kaštieľ v Žiari nad Hronom. 

2. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu na použitie diela (licencia).  
3. Autor vyhlasuje, že dielo vzniklo jeho vlastnou tvorivou duševnou činnosťou ako dielo jediné, ku ktorému mu patria výlučné 

autorské práva. Zároveň Autor zodpovedá za to, že použitím diela podľa tejto zmluvy nebude porušený žiadny právny predpis 
ani autorské alebo iné práva tretích osôb. 

 

Článok II 

Poskytnutá licencia 

1. Autor udeľuje Objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela (licenciu):  
a) verejné rozširovanie diela,  
b) verejné rozširovanie rozmnoženín diela, 
c) sprístupňovanie diela verejnosti a jeho použitie na akékoľvek marketingové účely. 

2. Autor udeľuje Objednávateľovi licenciu pre použitie diela samostatne alebo v spojení s iným dielom alebo jeho zaradením do 
iného diela, a to v pôvodnej verzii ako aj v akejkoľvek inej verzii.  

3. Autor udeľuje Objednávateľovi licenciu podľa bodu 1 a 2 tohto článku výhradne, v neobmedzenom územnom a vecnom 
rozsahu a na celú dobu trvania majetkových autorských práv k dielu.  

4. Autor súhlasí, aby Objednávateľ poskytol tretej osobe sublicenciu na použitie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy alebo postúpil 
licenciu podľa tejto zmluvy tretej osobe alebo vydal dielo v koprodukcii s iným Objednávateľom. Objednávateľ bude informovať 
Autora o postúpení licencie bez zbytočného odkladu.  

5. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený použiť dielo alebo jeho časť bezodplatne za účelom marketingu, reklamy 
alebo inej propagácie zameranej na podporu použitia diela podľa tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Autorská odmena  

1. Za vytvorenie diela v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy prináleží Autorovi autorská odmena vo výške 100 € s DPH. 
Odmena je konečná a zahŕňa aj všetky náklady vrátene daní a odvodov. 

2. Dohodnutá cena za vytvorenie diela a poskytnutie licencie je konečná a obsahuje všetky náklady Autora nutné k riadnemu 
plneniu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli podpisom tejto zmluvy na dohode o nezrážaní zrážkovej dane podľa § 6 ods. 2 písm. 



a) zákona o dani z príjmov a príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov; o objednávateľ 
neodvedie z celkovej odmeny zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov a autor si príjmy zdaňuje sám 
prostredníctvom podaného daňového priznania. Túto dohodu objednávateľ ako platiteľ dane oznámi správcovi dane najneskôr 
do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, ktorom bola uzavretá. 

3. Odmena podľa bodu 1 tejto zmluvy bude Autorovi vyplatená do 14 dní po odovzdaní diel autorom prevodom na bankový účet 
Autora. 

 

Článok IV 

Odovzdanie diela 

1. Autor sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo v termíne do: 31. júla 2020 
2. Autor sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi diela: 

a) v elektronickej forme vo forme otvorených dát v programe InDesign,  

b)      vo formáte pdf. 

 

Článok V 

Zodpovednosť za vady diela 

1. Autor zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho dodania Objednávateľovi, ako aj za vady diela zistené neskôr, ak tieto 
existovali už v čase dodania diela.  

2. Vadami autorského diela sa rozumejú najmä (avšak nielen) právne vady spočívajúce v existencii práv tretích osôb k dodaným 
dielam (s výnimkou autorského práva).   

3. Zmluvné strany pre prípad vady diela, za ktorú Autor nezodpovedá a bola oznámená autorovi bez zbytočného odkladu po jej 
zistení, dohodli právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Autora poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.   

4. Autor sa zaväzuje odstrániť prípadné vady v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od oprávnene uplatnenej požiadavky 
Objednávateľa na odstránenie vady. V tejto lehote je Autor povinný na vlastné náklady zabezpečiť aj súlad skutočného stavu 
so stavom, ktorý deklaroval  v tejto zmluve.  

5. V prípade, ak v dôsledku vady plnenia alebo nepravdivosti prehlásení poskytovateľa vznikne Objednávateľovi škoda, 
poskytovateľ je povinný túto v plnej výške uhradiť.  

 

Článok VI 

Sankcie 

1. Ak Autor neodstráni oprávnene uplatnené vady autorských diel v lehote podľa čl. V, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 5,- € za každý deň omeškania s odstránením vád plnenia.  

2. V príprade neuhradenia dohodnutej sumy za diela Objednávateľom, do 14 dní odo dňa schválenia diel, zaplatí Objednávateľ 
zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny plnenia za každý deň omeškania.   

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Dojednaný obsah zmluvy je možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom oboch zmluvných strán, a to 
dodatkami k tejto zmluve.  

3. Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Autorského zákona a 
Občianskeho zákonníka.  

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre Autora a jeden pre Objednávateľa.  
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku 

podpisujú. 
 
V Banskej Bystrici , dňa 21.7. 2020         

 

     

 Autor          Objednávateľ 




