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

ČI. 1 
Zmluvné strany: 

1.1 Autor: 
Meno a priezvisko: Lukáč Grešner ATELIÉR BOJNICE 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len autor) 

1.2 Nadobúdateľ: 
Sídlo: 
Zastúpené: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Fax: 

(ďalej ako nadobúdateľ) 

sa dohodli na uzavretí tejto 

zmluvy o použití diela 

ČI. 2 
2.1 Autor vytvorí vlastnou tvorivou duševnou činnosťou fotografického dielo, ktoré zahŕňa nafotenie a 
spracovanie 600 (slovom šesťsto) kusov farebných digitálnych fotografií mesta Prievidza, dokumentov, 
prírody, inštitúcií, ľudí a osobností viažucich sa k mestu Prievidza spolu s popisom, do publikácie 
PRIEVIDZA MONOGRAFIA II. diel (ďalej len publikácia), ktorá bude mať spolu 1 000 normostrán 
základného textu. 
2.2 Autor na základe tejto licenčnej zmluvy dáva nadobúdateľovi súhlas na každé použitie diela podľa 
ustanovenia § 18 ods. 2 Autorského zákona, a to tak v tlačenej ako i v elektronickej podobe. 

ČI. 3 
3.1 Právo používať dielo sa viaže najmä na územie mesta Prievidza a na neohraničené územie mimo 
mesta Prievidza. 

ČI. 4 
4.1 Licencia udelená autorom má povahu výhradnej licencie a autor vyhlasuje, že pred uzavretím tejto 
licenčnej zmluvy neposkytol právo používať dielo inému nadobúdateľovi. 

MESTO PRIEVIDZA 
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
318 442 
2021162814 
VÚB, a. s. pobočka Prievidza 
16626-382/0200 VÚB a. s. 
046/51 79 156 
046/ 542 34 74 



4.2 Autor diela je sám oprávnený používať dielo v rozsahu udelenej licencie, a to iba na spracovanie 
a zaradenie diela do publikácie . 

ČI. 5 
5.1 Autor podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, aby bol nadobúdateľ oprávnený udeliť súhlas tretej osobe na 
použitie diela vytvoreného autorom (tzv. sublicencia). 

ČI. 6 
6.1 Autor udeľuje licenciu na celú dobu trvania jeho majetkových práv k dielu. 

ČI. 7 
7.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu, ktorá je súčasťou dohodnutej odmeny v Zmluve 
o vytvorení a použití diela zo dňa , tzn. je zahrnutá v tejto odmene. 
7.2 Nadobúdateľ okrem odmeny je povinný odovzdať autorovi desať kusov publikácie najneskôr do 30 dní 
od vydania diela. 

ČI. 8 
8.1 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 a publikácie. 
8.2 Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela, ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať 
autorskú korektúru jeho diela, alebo ak nadobúdateľ použil dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu. Pokiaľ 
dielo nebude používané v súlade s touto licenčnou zmluvou, má autor právo odstúpiť od zmluvy. 

ČI. 9 
9.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
ust. § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
9.2. Zmluva zaniká: 

a) dňom úplného splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami, 
b) výpoveďou s výpovednou lehotou v trvaní tri mesiace odo dňa doručenia jej písomného vyhotovenia 

druhej zmluvnej strane. 
9.3. Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších zmien a doplnkov. 
9.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jej 
podpise dva exempláre. 
9.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, nie 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne oboznámili, úplne mu 
porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Prievidza... Prievidza 


