
L i c e n č n á  z m l u v a  
 

uzatvorená podľa ustanovení uzatvorená v zmysle ustanovení § 65 a nasl. a § 91 zákona        
č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi  

 
 
Autor : 
Meno a priezvisko:  Ctibor Bachratý 
Trvalé bydlisko:  Strakova 1, 811 01 Bratislava 
Rodné číslo:                            
č. OP                                        
Číslo účtu v tvare IBAN:   
 
(ďalej len ako „autor“) 
 

a 
 

Nadobúdateľ:  
Názov:                Univerzitná knižnica v Bratislave  
sídlo:                Michalská 1, 814 17 Bratislava  
IČO:                00164631  
zastúpený:                Ing. Silvia Stasselová  – generálna riaditeľka  
bankové spojenie:                Štátna pokladnica  
č. ú.:                700070334/8180  

 
(ďalej len ako „nadobúdateľ“) 
 
 
 

1  Úvodné ustanovenia 

1.1    Autor svojou tvorivou duševnou činnosťou vytvoril  fotografie zo slávnostného 
otvorenia výstavy: „Židovský kódex – temný príbeh histórie“, ktoré sa konalo dňa 
8.9.2021 na nádvorí a vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, vrátane 
spoločenského stretnutia účastníkov v priestoroch Lisztovej záhrady UKB, ktoré sú 
autorskými dielami, a z ktorých každé jedno individuálne sa považujú za dielo na účely 
tejto zmluvy. Autor ubezpečuje nadobúdateľa o svojom výlučnom autorstve k dielu. 

 
 

2 Predmet zmluvy 
 
2.1  Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora na použitie 49 ks fotografií (ďalej 

len „dielo“) Nadobúdateľom a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.  
 
2.2  Autor pri podpise tejto zmluvy odošle dielo nadobúdateľovi elektronickou formou na  

e-mailovú adresu Nadobúdateľa: silvia stasselova@ulib.sk 
 
2.3  Autor vyhlasuje a ubezpečuje nadobúdateľa, že dielo nemá žiadne právne vady  a že sa 

k dielu neviažu  žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili nadobúdateľovi v použití 
diela na účely podľa tejto zmluvy.  



 
 

3  Licencia 
 
3.1  Autor udeľuje nadobúdateľovi nevýhradný súhlas na použitie diela (ďalej len 

„licencia“).  
 

3.2 Nadobúdateľ je oprávnený použiť dielo výlučne týmto spôsobom: 
 a) zaradenie diela do databázy, 
 b) zaradenie diela do súborného diela , 

c) sprístupňovanie diela prostredníctvom siete Internet, 
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela za účelom zaradenia diela do databázy a/alebo do  
    súborného diela v zmysle písmen a) a b),  
e) vyhotovenie rozmnoženiny diela a verejné rozširovanie rozmnoženiny diela za     
    účelom propagácie,  

 f) spracovanie, diela. 
 
3.3       Autor udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu.  
 
3.4  Autor udeľuje licenciu na celý čas trvania autorskoprávnej ochrany k dielu.  
 
3.5 Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela bez súhlasu 

autora.  
 
 

4  Odmena 
 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie licencie je 15,00 EUR za jednu 

fotografiu (slovom pätnásť eur). 
 
4.2 Nadobúdateľ za zaväzuje zaplatiť odmenu jednorazovo, bezhotovostným prevodom na 

bankový účet autora do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy. 
 
4.3 Autor sa dohodol  s objednávateľom a nadobúdateľom licencie, že podľa § 43 ods. 14 

zákona o dani z príjmov daň vyberanú zrážkou neuplatní, t. j. autor si bude zdaňovať 
tieto príjmy sám prostredníctvom daňového priznania. 

 
 

5  Ochrana osobných údajov 
 
5.1.      V zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679 Autor berie na vedomie, že poskytne osobné  údaje 

nevyhnutné pre plnenie účelu tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. 
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie účelov vymedzených v tejto 
zmluve, vrátane splnenia zákonných povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

6  Záverečné ustanovenia 
 
6.1  Autor je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadobúdateľ použije dielo v rozpore s touto 

zmluvou alebo, ak nadobúdateľ poruší alebo ohrozí osobnostné práva autora k dielu. 



Odstúpenie musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie je účinné momentom jeho 
doručenia Nadobúdateľovi.  

6.2  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po jej povinnom zverejnení  
v zmysle platnej právnej úpravy.  

 
6.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité,    

ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
Zmluva je uzavretá na základe slobodného prejavu vôle strán a na znak súhlasu s jej 
obsahom ako aj s jej dôsledkami oboma stranami podpísaná.  

 
6.4  Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane autor a dva 

rovnopisy ostanú nadobúdateľovi. 
 
            
 
 
           Bratislava, dňa  16. 09. 2021                    Bratislava, dňa 16. 09. 2021 
 
 
 
 
        ...........................................................                       ........................................................ 
                Ing. Silvia Stasselová                         Ctibor Bachratý 

     generálna riaditeľka            autor 
        Univerzitná knižnica v Bratislave    
                       nadobúdateľ   
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