
LICENčNÁ zrvĺluva
uzatvorená podľa $ ó5 a nasl. zákonač.I85l20I5 Z. z. Autoľský zákon v platnom zneni

(ďalej len,,autoľský zákon")
(ďalej len,.zmluva")

Číslo zmluvy:21112021
Zmluvné stľany

1. Nadobúdatel'
Názov:
Sídlo:
Štarutárny orgán:

IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
E -mail:
(ďalej len,,nadobúdatel"')

Mesto Sal'a
Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šaľa

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa

00 306 185

2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a. s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

a

2. Autoľ

Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum naľodenia:

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len,oautoľ'o)

Mgľ. Dominika Jaľošová

(nadobúdateľ a autor ďalej spolu len ,ozmluvné strany'')

Čt.I
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora udeliť nadobúdateľovi súhlas na použitie

autorského diela (ďalej len ,'licencia") zapodmienok dohodnutých v tejto zml]rve.

2. Nadobúdateľ sa za plnenie podľa ods. 1 tohto članku zavázl$e zaplatiť autorovi odmenu

v lehote a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
3' Dielom Sa na účely tejto zmluvy rozumie kĺonika mesta Šaľa za rck 2O2O (ďalej len

,,dielo").

cr.2
Spôsob použitia diela, rozsah a čas udelenia licencie

Autor udeľuje nadobúdatel'ovi súhlas na zverejnenie diela na webovej stránke mesta Šaľa

www.sala.sk. Autoľ ďalej udeľuje nadobúdateľovi súhlas na pouŽitie jeho diela spôsobmi
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pouŽitia diela v zmysle $ l9 ods. 4 autorského zákona, vrátane nasledovných spôsobov
použitia diela:
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s inýrn dielorn,
c) zaradenie diela do databázy,
d) vyhotovenie ĺozmnoženiny diela,
e) veľejné rozširovanie originálu diela alebo ľozmnoŽeniny diela prevodom vlastníckeho

ptáv a, vypoŽičaním, nájmom,

0 uvedenie diela na veľejnosti verejnýrn vystavením originálu diela alebo rozmnoŽeniny
diela, veľejným vykonaním diela, verejným pľenosom diela.

2. Autor a nadobúdatel' sa dohodli, Že autor udel'uje nadobúdateľovi licenciu v územne
a vecne neobmedzenom rozsahu.

3. Autor udeľuje nadobúdatel'ovi nevýhradnú licenciu k dielu.
4. Nadobúdatel' je oprávnený udelit' tretej osobe súhlas na pouŽitie diela v rozsahu udelenej

licencie. o tejto skutočnosti nadobúdatel' autora bezodkladne infonnuj e.

5. Nadobúdatel' môŽe licenciu zmluvou postúpit' na inú osobu. o tejto skutočnosti
nadobúdatel' autora bezodkladne informuje.

6. Licencia udelená autorom podľa tejto zmluvy platí počas celej doby trvania majetkových
práv k dielu v zrnysle autorského zákona.

cl.3
Odmena a odovzdanie diela

l. Nadobúdateľ sazavdzuje zaplatit'autorovi odmenu v súlade s $ 69 autorského zákona vo
výške l 575,00 Eur (slovom: jedentisícpäťstosederndesiatpät' eur) do 17 .9.202l.

2. Nadobúdateľ a autor sa dohodli' Že nadobúdateľ odvedie zrážkovI daň v súlade s $ 43

zákona č. 59512003 Z. z. o dani z príjrnov v platnom znení'.

3. Autoľ odovzdá dielo nadobúdateľovi za účelom jeho pouŽitia v zmysle tejto zmluvy
v elektronickej forme podl'a dohody do 31. 08.2021.

člĺ
Pľehlásenia a d'alšie práva a povinnosti zmluvných strán

l. Autor pľehlasuje, že dielo je pľedmetom autoľského práva v zmysle autorského zákona,
keďŽe je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami'

2' Autor prehlasuje' Že udelením licencie nezasahuje do autorských alebo iných pľáv tľetích
osôb.

3. Zm7uvne strany majú právo vypovedat' túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu.

4' Výpovedná doba je jeden mesiac azačina plynút' prvý deň mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej stľane.

5. Licenciakončí uplynutím výpovednej doby.
6. Nadobúdateľ má pľávo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, Že prehlásenia autora uvedené

v ods. 1 a 2 tohto článku tejto zmluvy sa ukáŽu ako nepľavdivé.
7. Autor má právo od tejto zm|uvy odstúpit' v pľípade, Že nadobúdatel' je v omeškaní so

zaplatenim odmeny alebo jej časti dlhšie ako 15 dní, alebo ak nadobúdatel' poruší
podmienky licencie uvedené v tejto zmluve.



8. odstúpenie je účinné doručením písornrrého oznámenia o odstúpení dľuhej zrnluvnej strane'
9. V prípade odstúpenia sú zmluvne stľany povinne vľátit' si navzájom poskýnuté plnenia;

tým nie je dotknutý náľok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

cr.5
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa (nadobúdatel'a). Zmluvne
strany súhlasia so zverejnenírn celej zmIuvy na webovom sídle mesta Šal'a. Povinnost'
zmluvu zverejnit' vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č.2lll2000 Z' z. o slobodnom
prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

2. Zmluvne strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR azákonom č. |8l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zrnluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania
všetkých závázkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, jedno (l) pľe autoľa a dve (2) pľe
nadobúdateľa, pričom každé z týchto vyhotovení má platnost' originálu.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušn1imi
ustanoveniami autoľského zákona a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na
uzemi S lovenskej republiky.

5. Akékol'vek Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moŽné vykonat' len formou písomného
dodatku, ktoý bude podpísaný oboma zmluvnými stranám.

6. Zmluvne strany vyhlasujú, Že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy
ich vôle prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

- /'" 1 /'n 1,/
V Sali dňa !..|....1'..:'.':'""''

- t,t \ 4i
V Šali dna .'a.!.')....?.''}'

Autor: Nadobúdate1'

Mgľ. Dominika Jarošova
autor

I


