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Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov 
v zmysle Zák. č. 185/2015 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) 
 

č. AF3-118/2020 
  

Zmluvné strany 
Múzeum mesta Bratislavy 
Zriadené  Zriaďovacou  listinou  Hl. mesta  SR  Bratislavy  č.  746/2009,  príspevková  
organizácia  Hl. mesta SR Bratislavy. 
Sídlo:     Radničná 1, 815 18 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 
Zodpovedný zamestnanec vo 
veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Anna Pospíšilová     
IČO:     00179744 
DIČ:     2020801761 
Bankové spojenie:     
IBAN:      
Kontakty:    mmba@bratislava.sk 

(ďalej len „MMB”) 

 
Žiadateľ:     Ústav pamäti národa 
Sídlo:                Miletičova 19, 820 18 Bratislava  
Štatutárny zástupca:              Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD., predseda správnej rady 
Zodpovedný zamestnanec 
vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Alžbeta Poparová 
IČO:       37 977 987                                              
DIČ:        202173665                                                 
Kontakty:     info@upn.gov.sk 

 (ďalej len „žiadateľ”) 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Táto   zmluva  upravuje  podmienky  udelenia  súhlasu  k  reprodukčným  právam  

vzťahujúcim  sa k digitálnym záznamom zbierkových predmetov MMB v počte 17 podľa 
Prílohy č. 1. tejto zmluvy a k ich odborným popisom. 
 

2. Súhlas  sa  udeľuje  na  reprodukčný účel pre publikáciu o Akcii „B“ autorky Mariany 
Oravcovej. 
 

3. Súhlas na použitie fotografií špecifikovaný v bode 2. tohto článku sa udeľuje jednorazovo 
pre poskytnutie digitálneho záznamu zbierkových predmetov (ďalej len fotografický 
materiál) na základe písomnej žiadosti žiadateľa. 

 
 
 
 

https://www.upn.gov.sk/sk/ing-arch-mgr-jan-palffy-phd-1974
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II. 
Cena a spôsob realizácie úhrady za poskytnutie fotografického materiálu 

 
1. MMB účtuje žiadateľovi poplatok za poskytnutie fotografického materiálu MMB 

špecifikovaných v bode 1. článku I. na účel definovaný v bode 2. článku I. tejto zmluvy na 
základe cenníka MMB vo výške 5 € + 20% DPH za jeden digitálny záznam, spolu 102,-€ s 
DPH. Poplatok bude realizovaný prevodom z účtu na účet MMB alebo v hotovosti 
v pokladni MMB. 

 
2. Žiadateľ sa ďalej zaväzuje odovzdať do knižnice MMB 2 ks výtlačkov publikácie do 

jedného mesiaca od jej publikovania.  
 
 

III. 
Použitie reprodukcií 

 
1. MMB zapožičiava fotografický materiál žiadateľovi na reprodukovanie za účelom 

definovaným v bode 2. článku I. tejto zmluvy. Akékoľvek iné, resp. ďalšie použitie 
fotografického materiálu bez predchádzajúceho súhlasu MMB je porušením zmluvných 
podmienok.  
 

2. V prípade, že žiadateľ má záujem o iný, resp. ďalší  spôsob použitia diela, je povinný 
písomne požiadať MMB o osobitný súhlas na použitie diela, čo bude predmetom 
samostatnej novej zmluvy.  
 

3. Žiadateľ je povinný pri použití fotografického materiálu uviesť jeho pôvod: Zo zbierok 
Múzea mesta Bratislavy.  

 
 

IV. 
Zmluvná pokuta 

 
V prípade, že žiadateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa použitia fotografického 
materiálu a reprodukcia diela bude  zverejnená bez vedomia MMB a jeho predchádzajúceho 
súhlasu na reprodukciu, MMB je oprávnené požadovať od žiadateľa náhradu 
reprodukčného poplatku 204,- €. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola 

uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok.  
 

2. Zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou 
očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 
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4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle MMB. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
V Bratislave, dňa 13. 8. 2020     V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
.......................................................    ........................................................ 

PhDr. Peter Hyross       Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. 
                riaditeľ MMB                          predseda správnej rady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upn.gov.sk/sk/ing-arch-mgr-jan-palffy-phd-1974
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Príloha č. 1 zmluvy č. AF3-118/2020 
 
Zoznam fotografického materiálu: 
 
1. Fo-02661  
2. Ng-16393   
3. P-00005   
4. P-00715   
5. P-00737   
6. P-00924   
7. P-00939+a  
8. P-01050   
9. P-02539   
10. P-02545   
11. P-03296   
12. P-03321    
13. P-03992   
14. P-04677   
15. P-05412   
16. P-07001   
17. P-03373   
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