Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 40 a nasl.
zákona č. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
(ďalej len „zmluva“)
medzi
Zmluvné strany
spoločnosť:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

sídlo:

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

štatutárny orgán:

MUDr. František Stano, predseda predstavenstva
PhDr. Katarína Lettrichová, podpredsedníčka predstavenstva

IČO:

42259088

DIČ:

2023399455

bankové spojenie:
zápis:

registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, č. registrácie : 28351/2011/SCR

(ďalej len „nadobúdateľ“) na jednej strane

a

spoločnosť:

PHOTOMANIA EVENTS s.r.o.

sídlo:

Balkánska 107/102, 85110 Bratislava

zastúpený konateľom a autorom diel Branislavom Molnárom
IČO:

46836756

DIČ:

2023596630

bankové spojenie:
tel.:

0905 469 803

(ďalej len „autor“) na druhej strane

uzatvárajú túto zmluvu

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na všestranné použitie diela (aj jeho častí)
tzv. "suroviny" s tematikou: Bratislava, Atrakcie Bratislavy, časozbery, Vianočné trhy,
športové zábery a okolie Bratislavy. (ďalej len "dielo").

1

2. Dielo, na ktoré sa vzťahuje udelený súhlas a licencie v celkovej kapacite 16,67 GB,
tvorí prílohu tejto zmluvy.
3. Dielo autor odovzdá nadobúdateľovi v digitálnom formáte .mov a .mp4 do 15 dní
od podpisu tejto zmluvy na digitálnom nosiči SD karty.

Čl. II
Spôsob použitia diela a rozsah licencie
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na používanie diela v rámci všetkých foriem
propagačných
a informačných
aktivít
o meste
Bratislava
uskutočňovaných
nadobúdateľom, a to najmä na výrobu videoprezentácií, video spotov a krátkych filmov
a tiež elektronických propagačných médií (CD, internetovej stránky, DVD a pod.), na:
1.1. vyhotovenie rozmnoženín diela v neobmedzenom (množstevnom) rozsahu
zahŕňajúc rozmnoženiny priame aj nepriame, trvalé aj dočasné, vcelku aj
sčasti, akýmikoľvek technickými prostriedkami/zariadeniami (spôsob) a v
akejkoľvek forme, a pokiaľ ide o rozmnoženiny v elektronickej forme,
tak v režime on-line aj off-line,
1.2. verejné rozširovanie rozmnoženín na v súčasnosti známych nosičoch (CD,
DVD, blue ray a pod.) predajom, ako aj nájmom alebo vypožičaním
1.3. spracovanie/zmena/modifikácia (napr. úprava, štylizácia, aranžmán a pod.)
1.4. zaradenie diela do súborného diela, verejné vykonanie a verejný prenos diela,
1.5. spojenie s iným dielom/predmetom ochrany,
1.6. verejné vystavenie diela, verejné vykonanie a verejný prenos diela vrátane
jeho sprístupnenia verejnosti (napr. na internetovej stránke)
Táto licencia sa vzťahuje aj na použitie diela v propagačných a informačných
materiáloch o Bratislave, ktoré nadobúdateľ zverejňuje formou prezentácie alebo
informácie v predajných médiách.
2. Licencia podľa bodu 1 je bez vecného, časového alebo teritoriálneho ohraničenia,
bez možnosti jej odvolania, s možnosťou udeľovania sublicencií alebo jej postúpenia
ako celku alebo niektorého z jej jednotlivých oprávnení s čím autor vyjadruje svoj
súhlas.
3. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu
udelenej licencie, avšak tretími osobami sa rozumejú výlučne členovia organizácie
nadobúdateľa, s čím autor vyjadruje svoj súhlas. Nadobúdateľ nie je oprávnený
postúpiť licenciu zmluvou na tretie osoby. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu
v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, bez možnosti jej odvolania.
4. Rozsah a trvanie licencie udelenej podľa čl. II. bodov 1 až 3 sa bude primerane
vzťahovať aj na prípadné deriváty diela vrátane ich rozmnoženín, ak vznikli uplatnením
niektorého z relevantných oprávnení podľa bodov 1.3 až 1.5

Čl. III
Exkluzivita udelených privolení
1. Autor vyhlasuje, že zabezpečil, že počas trvania licencie (čl. II tejto zmluvy):
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1.1 neudelili bez súhlasu nadobúdateľa tretej osobe súhlas nakladať s dielom, jeho
prípadnými spracovaniami alebo inými derivátmi, niektorým zo spôsobov
vymedzených v čl. II tejto zmluvy.
2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby iné tretie strany počas trvania výhradnej
licencie (čl. II. tejto zmluvy) samostatne nepoužili dielo iným spôsobom a na iný
účel, ako podľa čl. II tejto zmluvy.
3. Autor sa zaväzuje dodať vytvorené dielo tak, aby toto neobsahovalo žiadne
skutočnosti, ktoré môžu bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom
chránených záujmov iných alebo by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi alebo
považované za neslušné.
4. Autor vyhlasuje, že vytvorenie diela podľa tejto zmluvy vrátane poskytnutia licencie
k nemu v požadovanom rozsahu je možné zabezpečiť v rámci predmetu jeho
záväzku podľa tejto zmluvy.
5. Autor vyhlasuje, že je nositeľom majetkových autorských práv k dielu a je
oprávnený udeliť licenciu v rozsahu podľa tejto zmluvy.
6. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu diela tým, že
pri všetkých rozmnoženinách diela, pokiaľ je to obvyklé a možné, uvedie
(zabezpečí uvedenie) mena a priezviska autora.
7. Autor zodpovedá za obsah diela a za to, že ním vytvorené a odovzdané dielo je v
súlade s platnými právnymi predpismi ustanovenými 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. Autor diela prehlasuje, že ak poskytuje filmové
zábery tretích osôb, alebo iné obrazové a textové materiály, má súhlas na ich
uverejnenie. Objednávateľ v tomto smere nie je povinný akokoľvek preverovať, či
dielo nepoškodzuje, alebo nepoškodí práva a oprávnené záujmy tretích osôb. V
prípade porušenia povinnosti nadobúdateľa podľa tejto zmluvy, autor sa zaväzuje
nahradiť nadobúdateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli uplatňovaním nárokov
tretích osôb
Čl. IV
Odmena
1. Odmena autora je 5000,- EUR bez DPH za dielo ako celok, čo číní celkovo sumu
6000 EUR vrátane DPH, uvedené v článku I. ods. 2 tejto zmluvy, bez ohľadu na spôsob
a rozsah ich použitia, pokiaľ budú dodržané podmienky uvedené v čl. II tejto zmluvy.
2. Odmena bude autorovi zaplatená na základe faktúry do 15 dní odo dňa jej
doručenia nadobúdateľovi.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a autorského zákona alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
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3. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné
ustanovenia tejto zmluvy, pokiaľ to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné
ustanovenia zostanú v platnosti. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za
následok neplatnosť celej zmluvy.
4. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode
formou písomných číslovaných a signovaných dodatkov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok.
6. Obe zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu písomne vypovedať v prípade
porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Výpovedná lehota je 1 mesiac a
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto
zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom
obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto
zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
8. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku; jeden pre
autora a jeden pre nadobúdateľa.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť v deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 23.9.2013

Nadobúdateľ:

Autor:

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

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

MUDr. František Stano
predseda predstavenstva

Branislav Molnár
konateľ

...............................................
PhDr. Katarína Lettrichová
podpredsedníčka predstavenstva

4

