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Potvrdenie o úhrade odmeny za použitie diela  

(ďalej len „Potvrdenie“) 

 

Článok I 
Skutkový stav 

 
1. Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice v Bojniciach oprávnené konať na základe 

rozhodnutia MK SR č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného 
znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanej rozhodnutím Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. 
MK–1062/2002-1 zo dňa 1. júla 2002 a Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny 
Slovenského národného múzea sídlom: Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13, 810 06 
Bratislava 16. Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. Zastúpený: Ing. 
Mikuláš Letavay, poverený riadením Slovenského národného múzea -Múzea Bojnice 
v Bojniciach so sídlom Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice na základe poverovacieho  dekrétu 
GR SNM.  IBAN: SK60 8180 0000 0070 0024 3688. IČO:00164721. DIČ:2020603068. IČ DPH:  
SK 2020603068. Kontakt: 046/5430633, marketing@bojnicecastle.sk  (ďalej len „Používateľ“) 
prejavilo záujem o použitie diela autora: Ján Domasta (ďalej len „Autor“). 
  

2. LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 00420166, DIČ: 2020848027, 
IČ DPH: SK2020848027, menom ktorej jedná Mgr. Jana Vozárová, riaditeľka, je organizáciou 
kolektívnej správy, ktorá je na základe aktuálneho oprávnenia na výkon kolektívnej správy 
vydaného Ministerstvom kultúry SR, oprávnená vykonávať kolektívnu správu majetkových 
práv autorov a iných nositeľov práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, 
choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam, dielam výtvarného umenia, 
architektonickým dielam  alebo dielam úžitkového umenia (ďalej len „LITA“). 

 
3. LITA v súčasnosti nezastupuje autorské práva k dielam Jána Domastu v podiele 100%. 

Súčasný stav bol spôsobený úmrtím a následným dedičským konaním po jednom z nositeľov 
práv. Z dôvodu, že v súčasnosti nie je dedičské konanie, ktoré by osvedčilo prechod 
majetkových autorských práv k dielam Autora právoplatne ukončené, spoločnosti LITA nie sú 
známi aktuálni dedičia majetkových autorských práv. Z tohoto dôvodu nie je možné, aby LITA 
v súčasnosti udelila v mene nositeľov práv súhlas na plánované použitie diela Autora.  

 
Článok II 

Spôsob použitia diel 
 

1. Dielom sa rozumie literárne dielo- povesť s názvom: „Bojnický kastelán“ z publikácie Povesti 
o slovenských hradoch, ktorého autorom je Ján Domasta (ďalej len „Dielo“).  
  

2. Dielo bude použité nasledovným spôsobom:  
 
i) vyhotovenie rozmnoženiny Diela čítaním,  
ii) verejné sprístupňovanie (zverejnenie zvukového záznamu čítania) prostredníctvom 

siete internet 
iii) spracovanie diela formou úpravy oslovenia postavy "Kastelán Páky" na oslovenie 

"Kastelán Póky"  
 
časový rozsah:    do 30.09.2021 
územný rozsah:     bez obmedzenia  

 



Článok III 
Odmena za použitie diela 

 
1. Používateľ dňa ................. uhradil bezhotovostným prevodom na účet LITA, IBAN: SK17 0200 

0000 0000 0103 2012, variabilný symbol 19602, vedený vo VÚB, Bratislava za použitie Diela 
podľa Článku II odsek 2 bod (i) tohto Potvrdenia sumu vo výške 60,00 EUR, ktorá tvorí základ 
bez dane z pridanej hodnoty + 20% daň z pridanej hodnoty, t.j. 12,00 EUR, sumu celkom 
72,00 EUR ( sedemdesiatdva eur). 

 
Článok IV 

Ďalšie ustanovenia 
 

1. Používateľ sa zaväzuje pri použití diela na viditeľnom mieste uverejniť copyrightovú doložku 
v tvare: 

 
      © Ján Domasta (dedičia) / LITA, 2021 
 

2. LITA sa zaväzuje vyplatiť odmeny za použitie Diela podľa Článku II tohto potvrdenia nositeľom 
majetkových autorských práv, akonáhle jej budú príslušní nositelia práv na základe právoplatného 
dedičského rozhodnutia známi.  
 
 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Potvrdenie sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane Používateľ 

a jedno LITA. 
 

2. Tento postup bol zvolený na žiadosť Používateľa, ktorý uhrádza odmenu dobrovoľne, na základe 
vlastného rozhodnutia a po slobodnej úvahe. 
 

3. Používateľ si je vedomý,  že toto Potvrdenie nie je licenčná zmluva, resp. udelenie súhlasu na 
použitie diela 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa .......................              V ............................., dňa  ................2021 
 
 
 
LITA, autorská spoločnosť  

 

 

 

............................................. 

Mgr. Jana Vozárová  

riaditeľka                                                                                   

 Slovenské národné múzeum Bojnice 
 
 

 

.................................................. 

Ing. Mikuláš Letavay  

poverený riadením  

 


