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L I C E N Č N Á   Z M L U V A 
uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 
     a  

                                                                         Z M L U V A 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
medzi zmluvnými stranami 
 
Hudobný fond 
sídlo: Medená 29, 811 02 Bratislava                                                
IČO: 00225690 
zastúpený: RNDr. Matúšom Jakabčicom, riaditeľom           
(ďalej len „nadobúdateľ“) 
a 
Meno a priezvisko: Dorota Sadovská 
Bydlisko:  
Dátum narodenia:  
cislo obcianskeho preukazu: 
DIČ: 
IBAN:  
SWIFT:  
(ďalej len „autorka“) 
a 
Meno a priezvisko: Eva Šušková  
Bydlisko:  
Dátum narodenia:  
Číslo občianskeho preukazu:  
(ďalej len „umelkyňa“) 
 
takto: 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.Autorka vytvorila dve umelecké fotografie umelkyne s názvami: „Portrét Evy Šuškovej I“ a  „Portrét 
Evy Šuškovej II“ (ďalej spolu len „fotografia“). 
2. Predmetom tejto zmluvy je: 

a) udelenie licencie zo strany autorky nadobúdateľovi na použitie fotografie na obale CD nosiča  
s názvom „Secret Voice – Eva Šušková“ a  

b) súhlas umelkyne na použitie fotografie na obale CD nosiča  s názvom „Secret Voice – Eva 
Šušková“.                  

Článok 2 
Spôsob použitia fotografie 

Autorka udeľuje nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia fotografie podľa § 18 autorského zákona 
takto: 
a) na použitie fotografie na obale CD nosiča  s názvom „Secret Voice – Eva Šušková“ (ďalej len 

„CD“), 
b) na vyhotovenie rozmnoženiny fotografie, 
c) na verejné rozširovanie rozmnoženiny fotografie predajom alebo nájmom, 
d) na sprístupňovanie rozmnoženiny fotografie verejnosti, 
e) na umiestnenie fotografie, resp. na umiestnenie CD s fotografiou, na web stránkach 

nadobúdateľa: www.hf.sk, www.musicaslovaca.sk, resp. aj na inej web stránke, ktorej sa stane 
nadobúdateľ majiteľom v budúcnosti; 

f) na umiestnenie fotografie aj na iných, ako vlastných webstránkach nadobúdateľa, resp. na 
umiestnenie CD s fotografiou aj na web stránkach iných subjektov, 

g) na šírenie a predaj vyrobeného CD s fotografiou prostredníctvom internetu, streamovacích 
serverov a elektronických obchodov v digitálnom formáte; 

(ďalej všetko spolu len „licencia“). 
 
 

http://www.hf.sk/
http://www.musicaslovaca.sk/
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Článok 3 
Rozsah licencie 

 
1. Autorka udeľuje licenciu nadobúdateľovi ako licenciu výhradnú v rozsahu: 

a) vecnom – náklad CD bez obmedzenia, 
b) územnom – pre územie celého sveta, t. j. bez teritoriálneho obmedzenia, 
c) časovom – na celú dobu autorskoprávnej ochrany diela. 

2. Pri použití fotografie sa nadobúdateľ zaväzuje vždy uviesť meno a priezvisko autorky fotografie. 
 

Článok 4 
Odmena autorke 

 
1. Autorka poskytuje nadobúdateľovi licenciu za odmenu vo výške 60 € (slovom šesťdesiat eur). 
2. Nadobúdateľ vyplatí odmenu autorke formou bezhotovostného platobného styku na jej účet 

uvedený v úvode tejto zmluvy po vykonaní 2 % zrážky pre Fond výtvarných umení v zmysle zák.   
č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa výroby CD. 

3. Nadobúdateľ poskytne autorke do 30 dní odo dňa výroby CD 5 kusov CD. 
 

Článok 5 
     Súhlas umelkyne 
 

3. Umelkyňa potvrdzuje, že autorka vyhotovila fotografiu s jej súhlasom. 
4. Umelkyňa týmto udeľuje súhlas nadobúdateľovi, aby použil fotografiu na obale CD. 

 
Článok 6 

Osobitné ustanovenie týkajúce sa povinného zverejnenia zmluvy a nadobudnutia jej 
účinnosti 

 
1. Autorka a umelkyňa berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 

§ 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobúdateľ ako povinná 
osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu po jej podpísaní obidvomi 
zmluvnými stranami Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv. 

 
2.  Autorka a umelkyňa berú ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch 
mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 
3 Občianskeho zákonníka). 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Nadobúdateľ sa zaväzuje dodržiavať autorské práva v súlade s autorským zákonom, najmä právo 

na nedotknuteľnosť fotografie. 
2. Akékoľvek zmeny a  dodatky k tejto zmluve je možné robiť len so súhlasom zmluvných strán 

a v písomnej forme.  
3. Všetky ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa riadia ustanoveniami 

autorského zákona, resp. Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.  
4. Autorka vyhlasuje, že všetky práva, na ktoré zmluvou udeľuje licenciu, jej patria ako jej pôvodcovi 

výlučne a bez obmedzenia a zodpovedá za škodu, ktorá by nadobúdateľovi z nepravdivosti tohto 
vyhlásenia vznikla. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje vo troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane autorka, jeden 
umelkyňa a jeden nadobúdateľ. 

6. Zmluva nadobúda platnosť po podpise zmluvnými stranami. 
 
V Bratislave dňa 26. novembra 2014 

 
 

   RNDr. Matúš Jakabčic               Dorota Sadovská                              Eva Šušková 
.............................................       .............................................        ............................................. 
      za nadobúdateľa                                          autorka       umelkyňa 


