
Licenčná zmluva 

 

podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práce a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava, zastúpená Ing. Michaelou Potočárovou, výkonnou 
riaditeľkou, IČO: 42259088,  

(ďalej len „nadobúdateľ“) na jednej strane 

a 

2. MS AGENCY, s.r.o., so sídlom Horská 13/A, 83152 Bratislava, zastúpená Mgr. 
Martinom Slobodom, konateľom, IČO: 35786213 

 (ďalej len „autor“) na druhej strane 

 

uzatvárajú túto licenčnú zmluvu 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie jeho umeleckej 
fotografickej snímky Hlavného námestia mesta Bratislavy, (ďalej len „snímky“, 
alebo "dielo"). 

2. Snímka, na ktorú sa vzťahuje udelený súhlas v počte 1 ks, tvorí prílohu 
tejto zmluvy.  

3. Snímku autor odovzdá nadobúdateľovi i v digitálnom formáte .jpg a .raw 
do 15 dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

Čl. II 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi výlučnú výhradnú licenciu na každé 
používanie snímky v rámci všetkých foriem propagačných a informačných aktivít 
o meste Bratislava uskutočňovaných nadobúdateľom, a to najmä na výrobu 
tlačených letákov, brožúr, obalov, plagátov, bilboardov, 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. Táto licencia sa vzťahuje aj na použitie snímky 
v propagačných a informačných článkoch o Bratislave, ktoré nadobúdateľ 
zverejňuje formou inzercie alebo informácie v predajných publikáciách alebo 
médiách. 

2. Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom autora; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný 
informovať autora bez zbytočného odkladu. 

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu na 
dobu 2 rokov bez možnosti jej odvolania. 

4. Autor 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  konkrétne špeciálne upravenej snímky č. _MG_0265_+1_-
1_tonemapped-big pre nadobúdateľa priloženej v prílohe  spôsobom, na ktorý udelil 
výhradnú licenciu Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná. 

 

Čl. III 

Odmena 

 

1. Odmena autora je 232,80,- Eur vrátane DPH (slovom: dvestotridsaťdva 
eur a osemdesiat centov) za 1 snímku uvedenú v článku I. ods. 2 tejto zmluvy, bez 
ohľadu na spôsob a rozsah jej 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. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 2 roky. 

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa upravia vo forme písomných 
dodatkov k tejto zmluve. 

3. 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.  

3. 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 fotografie 
tretích osôb, alebo iné obrazové a textové materiály, má nespochybniteľný súhlas na 



ich uverejnenie. Nadobúdateľ 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. 

5.  Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) . 

6.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, po dvoch pre každú 
zmluvnú stranu. 

7.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, zhodne 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 29. novembra 2012  

 

Nadobúdateľ:      Autor: 

 

 

 

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

Ing. Michaela Potočárová           Mgr. Martin Sloboda 
    výkonná riaditeľka                   konateľ 
 
 


