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 LICENČNÁ ZMLUVA 545/2022 
    uzatvorená podľa § 631 až 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon medzi: 
 
 
 
 
názov:   Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
sídlo:    Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava 
štatutárny orgán: Mgr. Eva Ševčíková, generálna riaditeľka ÚĽUV 
IČO:    00 164 429 
DIČ:                              2020798736  
IČ DPH:                         SK2020798736 - zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa  §4 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
číslo účtu:                     SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
právna forma:               štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona č. 4/1958 Zb. 

SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách v znení neskorších 
predpisov 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
meno a priezvisko:        Zuzana Golierová 
trvalé bydlisko:    
dátum narodenia:   
Bankové spojenie:  
IBAN:                 
 
(ďalej len „autor“)  
 
 
 
 
 
 
1 Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu na použitie diela, úprava vzájomných práv a 

povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

 
1.2 Nadobúdateľ  je organizátorom súťaže s názvom Kruhy na vode (ďalej len „súťaž“), ktorej 

cieľom je podpora tradičných remesiel a ľudových umeleckých výrob ako zdroja inšpirácie na 
výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov. Predmetom súťaže je vytvorenie diel úžitkového 
umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizovaných v konečných materiáloch, diel dizajnu 
a remesla, ktoré našli svoje inšpiračné zdroje v lokálnych, regionálnych a národných tradíciách. 
Autor prihlásil svoje dielo do súťaže v súlade so Štatútom súťaže a udelil súhlas s jeho 
bezplatným vystavením a publikovaním. Nakoľko bolo dielo autora na súťaži ocenené, bolo 
vybrané na prezentáciu na výstavu organizovanú nadobúdateľom. 

   
1.3 Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi licenciu špecifikovanú  v článku 2 tejto  zmluvy 

k autorom vytvoreným výtvarným dielam uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len 
„dielo“). 

 
1.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje za udelenú licenciu zaplatiť autorovi odmenu podľa článku 3 tejto 

zmluvy (ďalej len „dielo“). 
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2 Licencia 

 
2.1 Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas  na rozširovanie autorizovanej kópie diela, resp. 

remeselne spracovaných rozmnoženín diela 
2.2 Súhlas na rozširovanie autorizovanej kópie podľa  bodu 2.1 tohto článku zahŕňa aj súhlas na 

vyhotovenie  rozmnoženín, súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženín diela prevodom 
vlastníckeho práva, vypožičaním a/alebo nájmom, súhlas na uvedenie rozmnoženín diela na 
verejnosti verejným vystavením. 

2.3 Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na postúpenie licencie (ako celku alebo niektorého 
jednotlivého oprávnenia) tretej osobe ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti, autor nevyžaduje, aby nadobúdateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval. 

2.4 Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu podľa tohto článku zmluvy ako nevýhradnú. Kvantitatívny 
rozsah je neobmedzený. Územný rozsah je teritoriálne neobmedzený. Licencia je udelená na 
celú dobu trvania autorských majetkových práv k dielu. 

2.5 Nadobúdateľ je oprávnený, nie však povinný, licenciu (resp. jej jednotlivé oprávnenia) podľa 
tohto článku zmluvy využiť (tzn. Nie je povinný dielo použiť). 

 
 
 
 
3 Autorská odmena 
 
3.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za licenciu k výtvarnému dielu odmenu 500,00 € 

(slovom päťsto eur).  
 
3.2 Odmena podľa bodu 3.1 tohto článku bude autorovi vyplatená do 15 dní od podpisu tejto 

zmluvy obomi stranami. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že na odmene podľa bodu 3.1 tohto článku sa dohodli rešpektujúc  

príslušné ustanovenia Autorského zákona a že ju považujú za odmenu spravodlivú, 
zodpovedajúcu spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.  

 
 

3.4 Objednávateľ a autor sa v zmysle § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení zákona 253/2015 Z. z. dohodli, že z ceny (odmeny), ktorú objednávateľ zaplatí autorovi 
na základe tejto zmluvy, sa nebude vyberať daň z príjmu zrážkou. Z tejto odmeny si zaplatí 
(odvedie) daň z prímov autor sám na základe daňového priznania.  

 
 
4     Odovzdanie diela 
 
4.1    Autor odovzdal dielo nadobúdateľovi ako súčasť prihlášky do súťaže podľa bodu 1.2 tejto zmluvy 
 
 
5 Osobité ustanovenia 
 
5.1 Autor vyhlasuje, že výtvarné dielo vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a že 

neporušujú a/alebo neoprávnene nezasahujú do práv tretích osôb. 
 
5.2.   Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu diela tým, že pri všetkých 

rozmnoženinách diela (pokiaľ je to možné a obvyklé) uvedie aj meno a priezvisko autora. 
 
5.3     Autorská korektúra sa nebude vykonávať, ak zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
5.2 Zmluvné strany sú si vedomé toho, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

prechádzajú v prípade ich zániku alebo smrti na ich právnych nástupcov, ak to osobná povaha 
týchto práv a povinností nevylučuje. 
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6 Záverečné ustanovenia 
 
6.1 Právne skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, Autorského zákona a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 
6.2   V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia tejto 

zmluvy, ak to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú 
v platnosti. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť celej 
zmluvy. 

 
6.3   Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody formou 

písomných a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov. 
 

6.4    Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. 
 

6.5    Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť           
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň      
vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
6.6   Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku; jeden pre autora a dva pre   

objednávateľa.  
 

6.7  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom  
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 
 

V Bratislave ......................  
 
 
 
 
 

...........................................................          ......................................................................                                         
Ústredie ľudovej umeleckej výroby                                           Zuzana Golierová      
        Mgr. Eva Ševčíková      autor 
     generálna riaditeľka ÚĽUV                 
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