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Licenčná zmluva 
(§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení) 

 

 
Autor : Mgr. art. Radovan Kianica 

  nar.  
  trvale bytom Petrovice 598 
  013 53 Petrovice  

 bankové spojenie :  
 číslo účtu :  
 (ďalej aj len „Autor“)    

  
a 

 
Nadobúdateľ : 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 „Nadobúdateľ“) 

 

sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto licenčnej zmluvy (ďalej aj len „Zmluva“) 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. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu nadobúdateľovi na použitie diela autora (ďalej 
aj len „licencia“) a úprava práv a povinností zmluvných strán. 

2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie inscenované divadelné predstavenie „Kubo“ (ďalej 
aj len „Dielo“). 

3. Autor ako režisér Diela udeľuje nadobúdateľovi licenciu na Dielo za podmienok uvedených 
v tejto zmluve. 

 
II. 

Spôsob použitia Diela, rozsah a čas udelenia licencie 
 
1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na zverejnenie diela verejným vykonaním dňa 16. júna 

2018 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Bytči. Autor ďalej udeľuje nadobúdateľovi súhlas na 
použitie jeho diela spôsobmi použitia diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona, vrátane 
spracovanie diela, zaradenie diela do databázy a ďalšie uvedenia diela na verejnosti 
verejným vykonaním diela. 

2. Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu ako výhradnú v zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 
Autorského zákona. Nadobúdateľ nie je povinný výhradnú licenciu v celom udelenom 
rozsahu využiť.  
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3. Autor udeľuje Nadobúdateľovi 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. 

 
III. 

Odmena 
 

1. Autor a Nadobúdateľ sa dohodli na odmene za poskytnutie licencie vo výške 1.200,00 Eur, 
slovom jedentisícdvesto Eur. Z dohodnutej odmeny Nadobúdateľ odvedie príspevok do 
príslušného umeleckého fondu v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch 
v znení neskorších predpisov v zákonnej výške 2 % z autorskej odmeny.   

2. Nadobúdateľ dohodnutú odmenu nebude zdaňovať daňou z príjmov podľa § 43 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

3. Nárok na odmenu vzniká Autorovi riadnym verejným vykonaním Diela v dohodnutom 
termíne. Nadobúdateľ zaplatí Autorovi dohodnutú odmenu bezhotovostným prevodom na 
jeho účet uvedený v záhlaví Zmluvy alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, 
a to najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa vykonania Diela. V prípade úhrady 
bezhotovostným prevodom sa odmena považuje za zaplatenú jej odpísaním z účtu 
Nadobúdateľa.  

4. Odmena zahŕňa všetky náklady, ako aj hotové výdavky Autora súvisiace s vytvorením Diela.  

 
IV. 

Prehlásenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 
1. Autor prehlasuje, že Dielo je predmetom autorského 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 práv tretích 
osôb. 

3. Nadobúdateľ je oprávnený vyhotoviť obrazový alebo zvukový záznam alebo 
fotodokumentáciu verejného vykonania Diela pre archívne a dokumentačné účely 
v primeranom rozsahu. 

4. Autor súčasne udeľuje Nadobúdateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov 
v rozsahu uvedenom v záhlaví Zmluvy v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a ) až c) 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel plnenia tejto zmluvy, vedenie 
účtovníctva Nadobúdateľa a plnenie povinností Nadobúdateľa podľa osobitných zákonov 
súvisiacich s plnením tejto Zmluvy.     

5. Nadobúdateľ je povinný chrániť všetky osobnostné práva Autora, vrátane ochrany pred 
akýmkoľvek hanlivým nakladaním s Dielom. Na všetkých plagátoch a oznámeniach musí 
byť uvedené meno Autora.  

 

V. 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Autor je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak : 

a) Nadobúdateľ porušuje rozsah licencie definovaný v Zmluve a toto porušenie neodstráni 
ani v dodatočnej Autorom poskytnutej lehote, 



3 

b) Nadobúdateľ použije Dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu a takéto porušenie 
neodstráni ani v dodatočnej Autorom poskytnutej lehote. 

 

2. Nadobúdateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Dielo nebolo verejne vykonané 
v termíne podľa čl. II. Bod 1. Zmluvy a ani v lehote 6 mesiacov po tomto termíne 
z dôvodov na strane Autora.     

 
VI. 

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. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných a obsahovo zhodných vyhotoveniach, po 
jednom pre každú zo zmluvných strán. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Nadobúdateľa. 

 
 
 
V Bytči, dňa 04. 06. 2018 
 
 
 
 
 
        ...............................................................                  ..................................................................        
                Mgr. Art. Radovan Kianica                       Bc. Miroslav Minárčik 
         primátor Mesta Bytča 
 
 
 
                                      
                   


