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LICENČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa §65 a nasl. Zákona 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

„zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

Autori:  

Meno a priezvisko:  Ing. Viliam Hanták 

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:   

Adresa:   Súhradka 196/20, 020 61 Lednické Rovne 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

 

(ďalej len „autor“) 

 

Nadobúdateľ: 

Názov:    Obec Lednické Rovne  

Sídlo:    Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne 

IČO:   00 317 462 

DIČ:   2020615597   

Zastúpený:   Mgr. Marian Horečný, starosta  

Bankové spojenie.:   

Číslo účtu/IBAN:   

 

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

(ďalej autor a nadobúdateľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

  

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Autor vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvoril a zostavil textové a obrazové dielo - knihu 

100 rokov športu v Lednických Rovniach.  

2. V záujme propagácie regiónu a jeho histórie ponúka toto dielo Nadobúdateľovi, aby s ním naložil v 

zmysle tejto licenčnej zmluvy. 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu na použitie autorského diela, úprava vzájomných práv 

a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy.  

2. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi licenciu špecifikovanú v článku III tejto zmluvy k 

autorom vytvorenému dielu – kniha 100 rokov športu v Lednických Rovniach (ďalej len „dielo“). 
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Článok III. 

Autorské práva a poskytnutie licencie 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán udeľuje autor touto zmluvou nadobúdateľovi súhlas na použitie 

svojho diela. Tento súhlas autora zahŕňa právo nadobúdateľa používať dielo akýmkoľvek spôsobom 

vymedzeným § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona, najmä vydať dielo v podobe 

tlačenej knihy vrátane práva vyhotovovať rozmnoženiny diela, verejne rozširovať originál alebo 

rozmnoženiny diela predajom v rámci svojej kultúrnej a osvetovej činnosti. 

2. Na dielo vytvorené autorom, ktoré predstavuje jeho tvorivú duševnú činnosť, poskytuje autor 

nadobúdateľovi výhradnú licenciu.  

3. Autor udeľuje licencie vo vecne a územne neobmedzenom rozsahu. 

4. Licencia je udelená na celú dobu trvania autorských majetkových práv k dielu. 

5. Nadobúdateľ je oprávnený nie však povinný, licenciu podľa tohto článku využiť.  

6. Nadobúdateľ má právo licenciu postúpiť tretej osobe a tiež má právo udeliť sublicenciu. 

7. Autor vyhlasuje, že dielo vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou, a že neporušil a/alebo 

neoprávnene nezasiahol do práv tretích osôb. 

 

Článok IV. 

Odmena 

 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi jednorazovú autorskú odmenu vo výške 1 500 € (slovom: 

tisícpäťsto eur).  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá odmena zodpovedá spôsobu, rozsahu, času a účelu použitia 

diela.  

3. Nadobúdateľ v zmysle § 25e zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch nezrazí príspevok do 

literárneho fondu vo výške 2 % z hrubej autorskej odmeny.  

4. Príjem autora podlieha zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších 

predpisov. Zmluvné strany sa dohodli,  že nadobúdateľ daň nevyberie a autorovi zašle 

honorár  neznížený o daň. Za vysporiadanie daňovej povinnosti z tohto honoráru  je zodpovedný 

autor a daňovú povinnosť si vysporiada  sám prostredníctvom podaného daňové priznania za 

príslušné zdaňovacie obdobie. 

5. Odmena je splatná najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a bude poukázaná na číslo 

účtu autora uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane nadobúdateľ a 1 autor. 

2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami 

Autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 

stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení 

tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na vyplnenie 

medzier, sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu 

a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 
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5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim 

ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k 

súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene 

podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 

republiky.  

8. Autor berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov. 

 

Za Autora:       Za Nadobúdateľa: 

 

V Led. Rovniach, dňa:              V Led. Rovniach, dňa:  

 

 

 

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

Ing. Viliam Hanták      Mgr. Marian Horečný 

autor       starosta obce 

 

 

 


