
Licenčná zmluva  č. 77/2011 
 

uzatvorená podľa ust. § 40 a nasl. Autorského zákona  
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nadobúdateľ:  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
so sídlom :   Židovská ulica 1, 815 15  Bratislava 
IČO :    30 794 544 
Zastúpený :   Ing. Vladimírom Grežom – riaditeľom  
 
(ďalej len “BKIS”) 
  

 
 

 
a 
 
 
 
 
Autor :   xxxxxxxxxxx 
narodený dňa:  xxxxxxxxxx 
rodné číslo:   xxxxxxxxxxxx 
bytom:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankové spojenie:  xxxx 
číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

 
(ďalej aj „fotograf“) 

 
 
 

Vyššie uvedené zmluvné strany, BKIS na strane jednej a fotograf na strane 
druhej sa v zmysle ust. § 40 a nasl. Autorského zákona dohodli na 

uzatvorení tejto licenčnej zmluvy : 
 
 

 
 
 
 
 



Čl. I. 
Predmet zmluvy  

 
1. Výkonný umelec má na základe Zmluvy – Dohoda o pracovnej činnosti 

39/ 2011 uzavretej dňa 18. 1. 2011 medzi ním a BKIS ako 
objednávateľom poskytnúť fotografické služby, t.j. zhotoviť fotografie 
umeleckých programov BKIS, ktorými zdokumentuje priebeh celých 
podujatí, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2011 (ďalej aj „fotografie“). 
Fotograf prostredníctvom tejto zmluvy udeľuje nadobúdateľovi súhlas na 
použitie ním dodaných fotografií (ďalej len „licencia“). 

2. Nadobúdateľ je oprávnený použiť fotografie nasledovnými spôsobmi: 
a) vyhotovenie originálu obrazových snímok, fotografií, 
b) vyhotovenie rozmnoženín fotografií, 
c) verejné rozširovanie originálu fotografií, alebo ich rozmnoženín 

predajom, alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,  
d) verejné rozširovanie originálov fotografií, alebo ich rozmnoženín 

nájmom alebo vypožičaním (vrátane verejného rozširovania 
rozmnoženín fotografií prostredníctvom internetu), 

e) sprístupňovanie fotografií verejnosti, 
f) na použitie fotografií na nekomerčné (propagačné) i komerčné  

účely a na ďalšie použitia vyplývajúce z ust. § 18 ods. 2 zák. č. 
618/2003 Z.z. Autorského zákona. 

3. Licencia udelená nadobúdateľovi je výhradná. 

4. Fotograf udeľuje nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom časovom 
rozsahu a bez územného obmedzenia. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ je oprávnený udelenú 
licenciu postúpiť tretej osobe a taktiež je oprávnený udeliť tretej osobe 
súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia). 

6. Fotograf udeľuje nadobúdateľovi licenciu za odmenu vo výške 20 € za 
fotografie z jedného podujatia. 

7. V dohodnutej odmene za vyhotovenie fotografií je zahrnutá odmena 
fotografa za udelenie výhradnej licencie.  

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len po vzájomnom súhlase 
oboch zmluvných strán vo forme očíslovaného písomného dodatku, ktorý 
bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje 
príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom jej podpísania 
obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana 
obdrží dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, 
ju podpísali. 

 



 
V Bratislave dňa 11. 4. 2011 
 
 
 
 „podpísané“      „podpísané“ 
.......................................     ............................... 
za nadobúdateľa       fotograf 

 
 
 

 
 
 
 
 


