Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografie zbierkových predmetov
v zmysle zák. č. 185/2015 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon)
č. AF3-1/2021
č. MČ: 17/2021
Zmluvné strany
Názov:
Múzeum mesta Bratislavy
zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009,
Právna forma:
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
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
00179744
DIČ:
2020801761
Kontakty:
(ďalej len „poskytovateľ”)
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca oprávnený konať
Vo veciach zmluvných:
Zodpovedný zamestnanec
vo veciach realizácie zmluvy:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakty:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia inklúzie,
sociálnych vecí a kultúry
Monika Spišiaková, správa Pistoriho paláca
00603147
2020804170

(ďalej len „nadobúdateľ“)
(poskytovateľ a nadobúdateľ ďalej len „zmluvné strany“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou udeľuje poskytovateľ nadobúdateľovi súhlas na použitie diela
špecifikovaného v Čl. II, za podmienok uvedených v Čl. III až V tejto zmluvy.
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Čl. II
Dielo
Poskytovateľ udeľuje súhlas na použitie diela, ktorým je fotografia zbierkového predmetu
označeného ako P-04681 .... a k jeho odbornému popisu (ďalej len „dielo“).
Čl. III
Spôsob použitia diela
1. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na šírenie a použite diela
nasledovným spôsobom:
a) vytvorenie rozmnoženiny diela;
b) použitie rozmnoženiny diela do propagačnej skladačky formátu A3 (ďalej len
„propagačná skladačka“) Staromestského centra kultúry a vzdelávania,
Štefánikova 25 nachádzajúceho sa v Pistoriho paláci (ďalej len „Staromestské
centrum“), ktorá bude vyhotovená nadobúdateľom v roku 2021;
c) zverejnenie diela v propagačnej skladačke Staromestského centra a na facebukovom
profile Staromestského centra“.
2. Súhlas podľa tejto zmluvy udeľuje poskytovateľ nadobúdateľovi jednorazovo.

Čl. IV
Odplata za poskytnutie fotografického materiálu
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu na použitie
diela podľa tejto zmluvy bezodplatne.

Čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy slobodne, vážne a bez omylu vyhlasuje, že má právo
vykonávať všetky majetkové práva k dielu a že uzatvorením tejto zmluvy neporušil práva
iných osôb.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dielo odovzdať nadobúdateľovi do 3 dní od nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
3. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že dielo použije len spôsobom a v rozsahu dohodnutým touto
zmluvou.
4. Nadobúdateľ je povinný pri použití diela podľa tejto zmluvy uviesť jeho pôvod: Zo zbierok
Múzea mesta Bratislavy.
5. Nadobúdateľ sa zaväzuje odovzdať 2 ks propagačnej skladačky do knižnice poskytovateľa,
a to do jedného mesiaca od jej zverejnenia.
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6. V prípade, že nadobúdateľ bude mať po uzatvorení tejto zmluvy záujem o iný, resp. ďalší
spôsob použitia diela ako je uvedený v tejto zmluve, je povinný písomne požiadať
poskytovateľa o osobitný súhlas na použitie diela, čo bude predmetom novej samostatnej
zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený požadovať od
nadobúdateľa zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 60,- € (slovom: šesťdesiat eur)
zodpovedajúcu náhrade reprodukčného poplatku.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou
očíslovaných dodatkov podpísaných obomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana dostane dva rovnopisy.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa, alebo
poskytovateľa, pričom rozhodujúce bude prvé zverejnenie zmluvy.
V Bratislave dňa .....................

V Bratislave dňa............................

..........................................................
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ

........................................................
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti
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