Licenčná zmluva na použitie diela
uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení
Nadobúdateľ licencie:
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9, 08001 Prešov
IČO: 37781308
DIČ:
IBAN:
Štatutárny zástupca: Mgr. Marta Skalková, riaditeľka
Zodpovedný za realizáciu výstavy: Mgr. Andrea Sivaničová
(ďalej len „Objednávateľ“)
Autor a poskytovateľ licencie:
Meno: Peter Liška

(ďalej len „autor“)
I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so
záväzkom autora udeliť nadobúdateľovi súhlas (licenciu) na použitie jeho fotografií na
výstavné účely v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
II. Dielo
1. Dielom sú autorské fotografie z roku 1968, ktoré zobrazujú udalosti v Prešove počas vpádu
vojsk Varšavskej zmluvy a sú výsledkom jeho vlastnej tvorivej duševnej a technickej
činnosti, a to v počte 85 kusov. Zoznam fotografií tvorí prílohu č.1 tejto licenčnej zmluvy.
2. Dielo pre výstavu bude poskytnuté vo forme 24 papierových panelov rozmerov 50x70 cm
s nalepenými fotografiami veľkosti A4 - 76 kusov a A3 - 9 kusov.
III. Licencia na použitie diela
1. Autor udeľuje licenciu na použitie diela a to formou panelovej výstavy a katalógu
k výstave, ktorá bude verejnosti prezentovaná vo výstavných priestoroch nadobúdateľa
v Prešove, ulica Hlavná 139 v dobe od 19.11.2018 do 31.12.2018.
2. Autor udeľuje jednorazovú licenciu bezodplatne na použitie fotografií v katalógu a na
výstave a zároveň udeľuje súhlas na použitie diela na všetky propagačné účely.
3. Autor udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu. Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť
tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie.
4. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela v obmedzenom územnom rozsahu.
Súhlas je obmedzený na územie Slovenska.

IV. Osobitné dojednania
1. Nadobúdateľ po dohode prevezme dielo od Ing. Petra Haľka, riaditeľa knižnice
Prešovskej univerzity v Prešove ako predošlého vystavovateľa.
2. Nadobúdateľ po dohode s autorom vhodným spôsobom nainštaluje výstavné panely.
3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu touto zmluvou neudeľuje žiadne
privolenia od fyzických osôb zobrazených na fotografiách.
4. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku
použitia fotografií nadobúdateľom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné neoprávnené zásahy do práv tretích
osôb, ktoré vzniknú použitím fotografií nadobúdateľom.
5. Nadobúdateľ nie je oprávnený použiť fotografie na iné účely alebo iným spôsobom
ako je uvedené v článku III. tejto zmluvy.
6. Nadobúdateľ je povinný za každé porušenie povinnosti uvedenej v bode 3 tohto článku
zmluvy zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 160,00 (stošesťdesiat
eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu
škody v plnej výške spôsobenú porušením povinností, na ktorú sa zmluvná pokuta
vzťahuje.
7. Nadobúdateľ je povinný označiť zdroj/pôvod použitých fotografií tak, ako je to
obvyklé s ohľadom na spôsob ich použitia.
8. Nadobúdateľ po ukončení výstavy odovzdá dielo v pôvodnom stave poskytovateľovi.
V. Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov SR.
2. V súlade so zákonom č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení autor
ako dotknutá osoba poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na účel spracovania
autorskej zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy
prehlasujú zmluvné strany za originál, z ktorých po podpise sú po jednom určené pre
objednávateľa a autora.
4. Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

__________________________________
Mgr. Marta Skalková
riaditeľka

__________________________________
Peter Liška
autor

