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Kúpna a licenčná zmluva 
(§ 588 OZ, § 65 a nasl. AZ) 

 

 
Predávajúci : Bohuslav Behrík 
  nar. 26. apríla 1931 
  bytom SNP č. 911/21 
  014 01 Bytča  

 
  (ďalej aj len „Predávajúci“)    
  

a 
 
 

Kupujúci : Mesto Bytča 
 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
 bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča 
 číslo účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
 štatutárny orgán : Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
 
 (ďalej aj len „Kupujúci“) 

 

sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka a licenčnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) : 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je jediným a výlučným autorom súboru výtvarných faktografických obrazov 
s tematikou mesta Bytča, vyhotovených technikou suchého pastelu chráneného fixovaním 
kresby, pozostávajúceho z nasledujúcich dvadsiatich obrazov (ďalej aj len „Dielo“ alebo 
„Súbor diel“) : 

1. Námestie, obraz č. 1 
2. Pôvodná kaplnka 
3. Pôvodný Kostol Všetkých svätých so zvonicou 
4. Námestie s pôvodným Kostolom Všetkých svätých so zvonicou 
5. Bytčiansky zámok, obraz č. 1  
6. Námestie, obraz č. 2   
7. Bytčiansky zámok, obraz č. 2  
8. Bytčiansky zámok, obraz č. 3  
9. Hurbanova ulica s budovou starej meštianskej školy   
10. Hlinkova ulica 
11. Námestie, obraz č. 2 
12. Námestie, obraz č. 3  
13. Osobitná škola 
14. Sobášny palác 
15. Vstupná budova do zámku    
16. Ulica Sidónie Sakalovej, obraz č. 1 
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17. Námestie s Ganzlerovým domom 
18. Bytčiansky zámok, obraz č. 4 
19. Námestie, pohľad od osobitnej školy  
20. Ulica Sidónie Sakalovej, obraz č. 2  

 
2. Predávajúci je tiež výlučným autorom Súboru diel. Náhľady jednotlivých obrazov sú 

neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.  
 
 

II. 
Prevod vlastníckeho práva 

 
1. Predávajúci predáva Súbor diel v celosti Kupujúcemu. 

 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Súbor diel Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v súlade 

s ustanovením čl. IV. tejto zmluvy. 
 

3. Uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bytči svojím uznesením 
č. 190/2017 zo dňa 14. decembra 2017. 

 
4. Predmetom prevodu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy sú hnuteľné veci, na ktorých sú 

jednotlivé Diela zachytené. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k týmto hnuteľným 
veciam dňom ich faktického prevzatia od Predávajúceho. Týmto okamihom prejde na 
Kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na hnuteľných veciach, na ktorých sú jednotlivé Diela 
zachytené. 

 
5. Predávajúci predáva Súbor diel v stave v akom sa nachádza v čase jeho odovzdania 

Kupujúcemu, to znamená bez rámov. 
 

6. Predávajúci výslovne vyhlasuje, že jednotlivé Diela ako aj Súbor diel ako celok nemajú 
žiadne faktické vady, neviaznu na nich žiadne dlhy, záložné práva, iné právne povinnosti a 
nemajú ani žiadne právne vady, ktoré by Kupujúceho obmedzovali v disponovaní s nimi 
alebo v ich užívaní. 

 
7. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom Súboru diel a súhlasí, aby Súbor diel bol 

v tomto stave na neho prevedený.  
 
 

III. 
Licenčná zmluva 

 
1. Predávajúci ako autor v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 Autorského zákona udeľuje 

Kupujúcemu bezvýhradný súhlas (ďalej len „licencia“) na akékoľvek použitie Súboru diel, 
a to tak každého jednotlivého Diela samostatne, akejkoľvek skupiny jednotlivých Diel alebo 
Súboru diel ako celku, najmä na použitie každého jednotlivého Diela samostatne, akejkoľvek 
skupiny jednotlivých Diel alebo Súboru diel ako celku v súlade s ustanovením § 19 ods. 4 
písm. d), písm. e) a písm. f) bod 1. Autorského zákona, teda na vyhotovenie rozmnoženiny 
každého jednotlivého Diela samostatne, akejkoľvek skupiny jednotlivých Diel alebo Súboru 
diel ako celku, verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny každého jednotlivého 
Diela samostatne, akejkoľvek skupiny jednotlivých Diel alebo Súboru diel ako celku alebo 
uvedenie každého jednotlivého Diela samostatne, akejkoľvek skupiny jednotlivých Diel 
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alebo Súboru diel ako celku na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo 
rozmnoženiny diela. 

 
2. Predávajúci udeľuje Kupujúcemu licenciu ako výhradnú v zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 

Autorského zákona. 
 

3. Predávajúci udeľuje Kupujúcemu licenciu bez akéhokoľvek časového obmedzenia až do 
zániku majetkových práv k Dielu v zmysle § 32 Autorského zákona a bez akéhokoľvek 
územného či iného vecného obmedzenia. 

 
4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že odplata za udelenú licenciu v rozsahu podľa bodu 1. 

až 3. tohto článku zmluvy je zahrnutá v kúpnej cene podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 

5. Prevodom vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, na ktorých sú jednotlivé Diela 
zachytené, zostávajú výhradné osobnostné práva Predávajúceho ako autora Diela v zmysle   
§ 18  Autorského zákona zachované. 

 
6. Kupujúci sa zaväzuje nakladať s každým jednotlivým Dielom výhradne tak, aby nedošlo k 

žiadnej zmene Diela, akémukoľvek inému zásahu do Diela a konať tak aby nedošlo k 
nakladaniu s Dielom hanlivým spôsobom, ktorý by znižoval hodnotu Diela alebo spôsobil 
ujmu Predávajúcemu alebo autorovi Diela na jeho cti alebo dobrej povesti. 

 
 

IV. 
Kúpna cena 

 
1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za Súbor diel (čl. II. bod 4., čl. III. bod 4. 

tejto zmluvy) vo výške 150,00 eur, slovom jednostopäťdesiat eur za každé jednotlivé Dielo, 
celkom teda 3.000,00 eur, slovom tritisíc eur za Súbor diel. 

 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 1. tohto článku 

v hotovosti z pokladne Mestského úradu v Bytči, v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Autorského zákona prípadne iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a schválené 

oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

3. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných a obsahovo zhodných vyhotoveniach, po 

jednom pre každú zo zmluvných strán. 
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4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho. 

 
 
 
V Bytči, dňa 19. 12.2017 
 
 
 
 
        ...............................................................                  ..................................................................        
                         Bohuslav Behrík                       Bc. Miroslav Minárčik 
         primátor Mesta Bytča 
 
 
 
                                      
                   


