Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
uzatvorená podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Objednávateľom:
názov:

Obec Priepasné

sídlo:

Priepasné 109, 906 15

IČO:

00309851

V zastúpení:

Peter Czere, starosta Obce Priepasné

ďalej len „Objednávateľ“)

a

Autorom:
meno a priezvisko:

Ján Šodor

trvale bytom:

Štiavnická 18, 949 01 Nitra

narodený:

9.4.1951

rodné číslo:

510409/335

(ďalej len „Autor“)
(Objednávateľ a Autor spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)

Článok I.
1. Autor sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať vytvorený pre Objednávateľa zvukovo-obrazový
nezostrihaný úplný záznam z celého podujatia „Pocta primášom z Priepasného, bez minulosti niet
prítomnosti“ konaného 24.06.2017 pri príležitosti 60. výročia samostatnosti Obce Priepasné
a 15 ks DVD nosičov s upraveným záznamom z podujatia „Pocta primášom z Priepasného,

bez minulosti niet prítomnosti“ konaného 24.06.2017 pri príležitosti 60. výročia samostatnosti
Obce Priepasné (ďalej len „dielo“).
2. Účelom vytvorenia diela je verejné sprístupňovanie diela a jeho archivácia objednávateľom.
3. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne.

Článok II.
1. Autor dáva Objednávateľovi súhlas na každé doposiaľ známe použitie diela podľa § 18 ods. 2
Autorského zákona (ďalej len „licencia“).
2. Autor udeľuje Objednávateľovi licenciu na používanie diela bez akéhokoľvek územného alebo
vecného obmedzenia.
3. Licencia udelená Autorom má povahu výhradnej licencie a Autor vyhlasuje, že pred uzavretím
tejto zmluvy neudelil výhradnú ani nevýhradnú licenciu na spôsob používania diela, na ktorý
udelil výhradnú licenciu touto zmluvou.
4. Autor je sám oprávnený používať dielo v rozsahu výhradnej licencie udelenej Objednávateľovi
touto zmluvou.
5. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas alebo vydať dielo v koprodukcii s iným
Objednávateľom na použitie diela v rozsahu výhradnej licencie udelenej touto zmluvou.
6. Objednávateľ je oprávnený výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou postúpiť tretej osobe.
7. Autor udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu bez akéhokoľvek časového obmedzenia .
8. Objednávateľ môže použiť dielo a výhradnú licenciu po poskytnutí odmeny podľa čl. III. bez
nároku autora na ďalšiu odmenu.
9. Zánikom Objednávateľa dochádza k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výhradnej
licencie podľa tejto zmluvy na právneho nástupcu.

Článok III.
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Autorovi odmenu za vytvorenie diela vo výške 300,- EUR.
2. Autor má právo na odmenu za poskytnutie výhradnej licencie udelenej touto zmluvou k dielu.
Autorovi patrí odmena vo výške 50,- EUR.
3. Objednávateľ zaplatí autorovi autorský honorár a výhradnú licenciu v deň prevzatia diela dňa
07.07.2017.
4. Autor s objednávateľom sa dohodli v súlade so zákonom o dani z príjmov o vyplatení autorskej
odmeny a výhradnej licencie v plnej výške – odmena nezdanená.
5. Autorská odmena a výhradná licencia uvedená v odseku 1 a 2 podlieha oznamovacej povinnosti
pre príslušný daňový úrad.

Článok IV.
1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpísali. Zároveň vyhlasujú, že ju nepodpísali v tiesni za inak nevýhodných
podmienok. Rovnako tak vyhlasujú, že podmienky tejto zmluvy sú im jasné a zrozumiteľné a
tieto sa zaväzujú dobrovoľne plniť.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa budú
riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský
zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení.
3. Autor sa zaväzuje, že dielo odovzdá v požadovanej kvalite, ktorá zodpovedá kultúrnospoločenskému podujatiu. Zodpovednosť za obsahovú a vecnú stránku diela znáša autor.

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
riadne očíslovaných písomných dodatkov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom exemplári.
6. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov. Autor berie na
vedomie povinnosť klienta zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie
tejto zmluvy a osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko podľa zákona 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmluva nadobúda
účinnosť v súlade s osobitnými právnymi predpismi a najskôr až dňom poskytnutia dohodnutej
odmeny podľa čl. III. tejto zmluvy.
V Nitre dňa 7.7.2017

V Priepasnom dňa 07.07.2017

-----------------------

-----------------------

Autor

objednávateľ

Ján Šodor

Peter Czere, starosta Obce Priepasné

