LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z. z
(autorský zákon)
v platnom znení
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Autor:
Daniel Dítě
Adresa:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Číslo účtu:
E-mail:
(ďalej len „autor“)
Odberateľ:
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Sídlo:
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený:
Ing. Zuzana Krempaská
IČO:
31297927
DIČ:
2021432798
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Kontaktná osoba : RNDr. Marta Nižnanská
E-mail :
muzeumspisa@muzeumspisa.com
(ďalej len „odberateľ“)

2. PREDMET ZMLUVY
1.

2.
3.

Zmluvou poskytuje autor odberateľovi nevýhradnú časovo neobmedzenú licenciu
na používanie 17 ks fotografií v digitálnej podobe podľa výberu odberateľa s tematickým
obsahom Región Spiš – rastliny, biotopy (viď priložená príloha).
Odberateľ môže autorské diela používať, upravovať a sprístupňovať verejnosti pre potreby
Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v tlačenej alebo digitálnej podobe.
Na používanie fotografií treťou stranou v prípadoch, kde nie je vydavateľom, alebo
objednávateľom Múzeum Spiša , je potrebný súhlas autora.
3. ČAS PLNENIA A DOBA TRVANIA LICENCIE

3.1
3.2
3.3
3.4

Autor sa zaväzuje dodať odberateľovi fotografie v digitálnej podobe v počte 17 ks do
27. 12. 2017 elektronickou poštou, alebo na prenosnom USB flash disku
Licencia na použitie fotografií je časovo neobmedzená
Odberateľ sa zaväzuje vyplatiť autorovi autorskú odmenu vo výške 85 € s DPH, čo
predstavuje 5 eurá/foto, na účet č. SK5811110000001326667002, do 31.12.2017.
Vysporiadanie daňových a odvodových povinností vyplývajúcich z plnenia
zmluvy je vecou autora.
4. OSTATNÉ USTANOVENIA

4.1

Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v

4.2
4.3
4.4

nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpísania zmluvy
Vzťahy tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona v
platnom znení
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží odberateľ a
jedno autor
Odberateľ sa zaväzuje pri použití fotografií uviesť meno autora fotografií v uvedenom diele
vhodným spôsobom. Nie je nutné uvádzať meno autora pri každej fotografii.

Miesto:

Spišská Nová Ves, dňa

Autor:

Ing. Zuzana Krempaská
Múzeum Spiša - riaditeľka
(odberateľ)

(autor)

