Licenčná zmluva
podľa ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon)
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 422 590 88
DIČ: 2023399455
Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pod č. 28351/2011/SCR
zastúpená:
Ing. Michaela Potočárová, výkonná riaditeľka
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „nadobúdateľ“)
a

BoArt, s.r.o.
Brečtanová 14/c , 831 03 Bratislava
IČO: 45376077
DIČ: 2022959114
IČ DPH: SK2022959114
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č 62707/B
zastúpený:
Bedrich Schreiber – konateľ spoločnosti
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. II
Predmet zmluvy
(1) Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na používanie 50 ks fotografií (fotografie
alebo ktorákoľvek z nich ďalej aj „dielo“) za podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy.
(2) Poskytovateľ vyhlasuje, že je nositeľom majetkových práv k dielu a je oprávnený udeliť licenciu aj
všetky súhlasy uvedené v tejto zmluve. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia zodpovedá
poskytovateľ za škodu, ktorá tým nadobúdateľovi alebo tretej osobe vznikne.
(3) Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, bez
možnosti jej odvolania.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ odovzdá na účely ďalšieho použitia diela
nadobúdateľovi dielo vo formáte jpg, 300DPI, RGB.
(5) Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať dielo aj v elektronickej forme na nosičoch DVD v 2 kópiách, a to
najneskôr do 30. 9. 2013 v mieste sídla nadobúdateľa: Bratislavská organizácia cestovného ruchu,
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava.
(6) Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela“ (ďalej len
„protokol“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu.
Tento protokol bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
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Čl. III.
Odmena za poskytnutie licencie a platobné podmienky
(1) Za licenciu zaplatí nadobúdateľ poskytovateľovi na jeho účet dohodnutú odmenu vo výške 4 500
EUR (slovom: štyritisícpäťsto EUR). Dohodnutá odmena zahŕňa DPH vo výške stanovenej zákonom.
(2) V odmene je zahrnuté udelenie licencie aj splnenie všetkých s tým súvisiacich záväzkov a splnenie
povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Poskytovateľ nemá nárok na úhradu žiadnej
inej odmeny alebo náhradu nákladov.
(3) Nadobúdateľ uhradí odmenu na účet poskytovateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom
po podpise tejto zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní.
Čl. IV.
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
(1) Poskytovateľ týmto udeľuje nadobúdateľovi súhlas na všestranné použitie diela a jeho častí, a to
v rozsahu ďalej uvedenom.
(2) Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na každé používanie diela v rámci
všetkých foriem propagačných a informačných aktivít o meste Bratislava uskutočňovaných
nadobúdateľom, a to najmä na výrobu tlačených letákov, brožúr, obalov, plagátov, billboardov, ako
aj elektronických propagačných médií (CD, internetovej stránky, DVD a pod.), na vyhotovenie
rozmnoženín diela, na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom
alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, nájmom, vypožičaním, zaradenie diela do
súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie a verejný prenos diela, na editáciu
a ďalšie spracovanie diela Táto licencia sa vzťahuje aj na použitie diela v propagačných
a informačných článkoch o Bratislave, ktoré nadobúdateľ zverejňuje formou inzercie alebo
informácie v predajných publikáciách alebo médiách.
(3) Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu uvedenej licencie,
s čím poskytovateľ vyjadruje svoj súhlas. Nadobúdateľ je tiež oprávnený postúpiť licenciu zmluvou
na tretie osoby, s čím poskytovateľ vyjadruje svoj súhlas, pričom nevyžaduje, aby ho nadobúdateľ
o postúpení licencie na tretie osoby a osobe postupníka informoval.
(4) Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu v časovo a teritoriálne neobmedzenom rozsahu bez
možnosti jej odvolania.
(5) Poskytovateľ diela nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou
licenciou dohodnutou v tejto zmluve a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý
udelil výhradnú licenciu. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
(1) Poskytovateľ zodpovedá za obsah diela a za to, že ním vytvorené a odovzdané dielo je v súlade s
platnými právnymi predpismi, najmä autorským zákonom. Dielo musí rešpektovať platné právne
predpisy, a to najmä o ochrane osobnosti, ochrane osobných údajov, práva duševného vlastníctva,
autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích osôb garantované Ústavou a
zákonmi Slovenskej republiky. Poskytovateľ prehlasuje, že ak poskytuje fotografie tretích osôb,
alebo iné obrazové a textové materiály, má platný a nespochybniteľný súhlas na ich použitie za
podmienok uvedených v tejto zmluve. Nadobúdateľ v tomto smere nie je povinný akokoľvek
preverovať, či dielo nepoškodzuje, alebo nepoškodí práva a oprávnené záujmy tretích osôb. V
prípade porušenia povinnosti alebo nepravdivosti vyhlásenia poskytovateľa podľa tejto zmluvy, sa
zaväzuje nahradiť nadobúdateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli uplatňovaním nárokov tretích
osôb.
(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov .
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(3) Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov
k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
(4) Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, riadia sa Obchodným
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
(5) Táto zmluva a všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v dvoch exemplároch,
z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
(6) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, zhodne porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 26. 9. 2013

Nadobúdateľ:

.................................................................
Ing. Michaela Potočárová
výkonná riaditeľka
Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Poskytovateľ:

...............................................................
Bedrich Schreiber
konateľ
BoArt, s.r.o.
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