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LICENČNÁ A AUTORSKÁ ZMLUVA 
 

TÁTO LICENČNÁ A AUTORSKÁ ZMLUVA ( ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ  
NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI:  

 

Meno: Adrián Mišiak 
Adresa: 
Dátum narodenia:  
Telefón:  
E-mail:  
 
(ďalej ako „Poskytovateľ“) a 
 
Názov:    Slovenská agentúra životného prostredia  
IČO:    00626031  
Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
DIČ: 2021125821 
IČ DPH: SK2021125821 
Bankové spojenie:  
IBAN:    

 
Za ktorú koná:   Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ  
 
(ďalej ako „Nadobúdateľ“) 
 
(Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“  a 
každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“ ) 
 
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:  
 
1 Definícia 
 
 1.1 V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená „ Fotografia Severného Podpo ľania nad obcou  
  Povrazník“ . 
 
2 Licencia 
 
 2.1 Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie nevýhradnú licenciu, a to pre 
  územie Slovenskej republiky, na dobu neurčitú (ďalej ako „Licencia“). 
 
 2.2 Licencia je poskytnutá pre tieto spôsoby použitia: 

Reprodukcia formou veľkoformátovej tlače na propagačnú stenu, použitie na webových 
stránkach v správe SAŽP, propagačných materiáloch, tlačovinách a publikáciách SAŽP 

 
 2.3 Nadobúdateľ nemá právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e). 
 
 2.4 Nadobúdateľ nemá právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto 
  tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas právo postúpiť Licenciu 
  bez súhlasu Poskytovateľa. 
 
 2.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva  
  k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku. 
 
3 Trvanie Zmluvy 
 
 3.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. 2 tejto Zmluvy. 
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4 Odmena za Licenciu 
 
 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu za odmenu. 
 
 4.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu sumu  100 € (slovom: sto eur) 
  (ďalej ako „Odmena“). Odmena má byť zaplatená jednorázovo. 
 
5 Platobné podmienky 
 
 5.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa 
  č. ú.:  
 

5.2 Odmena je splatná do 14 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to bezhotovostným 
prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v bode 5.1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 
5.3 Na základe tejto Zmluvy nevzniká Poskytovateľovi ani iným osobám žiadny iný nárok na ďalšiu 

odmenu, ani na náhradu akýchkoľvek iných nákladov. 
 
 
6 Skončenie zmluvy 
 

6.1 Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota zmluvy je 1 (slovom jeden) mesiac, pričom táto začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

 
6.2 Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie 

uvedené v čl. 2 tejto Zmluvy. 
 
 6.3 Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 
 
 6.4 V prípade odstúpenia sú Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je 
  dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. 
 

6.5 V prípade ukončenia zmluvy sa nároky, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
tejto Zmluvy, trvajú aj po ukončení tejto Zmluvy, a to až do doby ich úplného vysporiadania, respektíve 
do nevyhnutne potrebnej doby. 

 
7. Práva a povinnosti 

 
7.1 Poskytovateľ prehlasuje, že udelenie licencie podľa tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho 

zmluvným záväzkom. 
 

7.2 Poskytovateľ svojim podpisom na tejto Zmluve výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že je v plnom rozsahu 
oprávnený udeliť všetky súhlasy a licencie podľa tejto Zmluvy, a že na použitie Plnenia a na udelenie 
všetkých súhlasov a licencie podľa tejto Zmluvy, nepotrebuje Nadobúdateľ získať žiadne ďalšie 
povolenia a súhlasy od akejkoľvek tretej osoby alebo subjektu. 

 
7.3 V prípade, ak si akákoľvek tretia strana uplatní voči Nadobúdateľovi v dôsledku nepravdivosti 

prehlásení uvedených v odseku 1 až 2 tohto článku Zmluvy akýkoľvek nárok, Poskytovateľ sa zaväzuje 
vyrovnať takéto prípadné nároky tretích strán, resp. nahradiť Nadobúdateľovi v plnej výške prípadné 
náklady a škodu spojenú s uplatnenými nárokmi tretích strán. 

 
7.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak Nadobúdateľ v čase trvania Zmluvy alebo po jej skončení požiada 

Poskytovateľa o udelenie súhlasu na iné použitie Plnenia ako je použitie stanovené v článku II. tejto 
Zmluvy, udelí Poskytovateľ Nadobúdateľovi súhlas na takéto použitie, za podmienok dohodnutých v 
Dodatku k tejto Zmluve. 

 
 
 



 

3 

8 Rozhodné právo 
 
 8.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. 
  Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. 
 
9 Záverečné ustanovenia 
 
 9.1 V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle 
  rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod,  
  zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad 
  tejto Zmluvy. 
 
 9.2 Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na  
  vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu  
  takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy. 
 
 9.3 Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto 
  Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy. 
 
 9.4 Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými  
  stranami. 
 
 9.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy tejto Zmluvy. 
 
 9.6 Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy. 
 

9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 

 
 9.8 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú  
  slobodne. 
 
Poznámky: 
Pozastavenie platenia príspevkov do umeleckých fondov do konca roka 2020 
 
Parlament dňa 13. mája 2020 schválil novelu zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“). Táto novela nadobudla účinnosť od 21. mája 2020 a reaguje aj na aktuálnu 
situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Cieľom osobitných ustanovení v zákone o umeleckých fondoch je finančne 
pomôcť autorom a umelcom v náročnej situácii. 
 
Na základe novely zákona o umeleckých fondoch sa dočasne ruší povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá 
vypláca autorovi alebo umelcovi odmenu, zraziť z odmeny príspevok do príslušného umeleckého fondu. Presnejšie 
povedané, na odmeny vyplatené v období do 31. decembra 2020 sa nevzťahuje povinnosť zraziť z autorských a umeleckých 
odmien príspevky do umeleckých fondov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť 
ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov. 
 
 

Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy 
 

 Poskytovateľ:     Nadobúdateľ: 
 
 V___________________    Dňa_____________  V___________________    Dňa_____________ 
 
 
 
  
 Podpis:___________________________   Podpis:___________________________ 
                          Adrián Mišiak                                                               Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 


