Licenčná zmluva na vydanie diela
(§ 47 zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon)

Zmluvné strany:
Autor:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:

Nadobúdateľ:

Občianske združenie PREVEDA
Javornícka 21, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 30866740
DIČ: 2022228879
Rozhodnutie o registrácii vydal: Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-28425
v zastúpení: Ing. Miroslav Ferko, PhD., (Predseda Občianskeho združenia PREVEDA)
sa dohodli na uzavretí tejto
zmluvy
o použití diela

Čl. 1

1.1

Autor vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou slovesné dielo pod názvom “

“.

Čl. 2
2.1

Autor spolu s odovzdaním diela nadobúdateľovi, dáva na základe tejto zmluvy zároveň súhlas nadobúdateľovi na každé
dosiaľ známe použitie diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 Autorského zákona, a to tak v tlačenej, ako i elektronickej
podobe.
Čl. 3

3.1

Právo na dielo sa viaže na celosvetové používanie v maximálnom rozsahu 100 000 kusov rozmnoženín diela.
Čl. 4

4.1

Licencia udelená autorom má povahu výhradnej licencie a autor vyhlasuje, že pred uzavretím tejto licenčnej zmluvy
neposkytol právo dielo používať inému nadobúdateľovi.

4.2

Autor diela je sám oprávnený dielo používať v rozsahu udelenej licencie, a to iba na spracovanie, preklad a zaradenie
diela do súborného diela.
Čl. 5

5.1

Autor podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas objednávateľovi na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela
vytvoreného autorom (tzv. sublicencia) a súhlas na postúpenie licencie na tretiu osobu. O postúpení licencie a o osobe
postupníka je povinný informovať autora bez zbytočného odkladu.
Čl. 6

6.1

Licenciu autor udeľuje na dobu neurčitú.

Čl. 7
7.1

Autor odovzdáva dielo a udeľuje licenciu nadobúdateľovi bezodplatne.

Čl. 8
8.2

V prípade, ak nadobúdateľ nepoužije nadobudnuté dielo do jedného roka od udelenia tejto licencie, je autor oprávnený
od tejto zmluvy odstúpiť.
Čl. 9

9.1

Autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny diela,
ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady alebo ak sa nimi nezmení povaha diela.

9.2

Pokiaľ nebolo dielo vydané, má autor právo od zmluvy odstúpiť, ak dielo prestalo zodpovedať jeho presvedčeniu a
zverejnením diela by boli do značnej miery nepriaznivo dotknuté jeho oprávnené osobné záujmy.
Čl. 10

10.1

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.
Čl. 11

10.1

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch. Oba podpísané rovnopisy zaslať na hore uvedenú adresu nadobúdateľa.

10.2

Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
618/2003 Z. z. Autorský zákon.

10.3

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa:

autor

nadobúdateľ

