Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
uzatvorená podľa ust. § 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zák. č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov
Objednávateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku
so sídlom : Námestie Š.N.Hýroša 10 034 50 Ružomberok
Štatutárny orgán: Mgr.Martin Krupa, riaditeľ
Právna forma: príspevková organizácia, zriadená VÚC
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
číslo účtu: 7000481432
kód banky: 8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
(ďalej len objednávateľ)
a autor: Ivan Kenéz
:
trvalý pobyt : Š.Moyzesa 9, 034 01 Ružomberok
(ďalej len „autor“)

uzatvárajú podľa ustanovenia ust. § 39 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. v platnom znení
(ďalej len Autorský zákon)

z m l u v u o v y t v o r e n í d i e l a:
1. Autor sa zaväzuje vytvoriť dielo je nafotenie a spracovanie fotografií do
pripravovaného kalendára Liptovského múzea na rok 2017
2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne v lehote do 6.10.2016 a odovzdať ho
objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve v mieste sídla
objednávateľa, resp. zástupcu objednávateľa.
3. Autor udeľuje podľa ust. § 40 Autorského zákona súhlas na uverejnenie vytvoreného
diela podľa bodu 1 tejto zmluvy v „ Kalendári na rok 2017“- Nositelia tradícií„a to
v tlačenej forme. Autor súčasne udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu bez
územného obmedzenia a časového obmedzenia.
4. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v súlade s ust. § 39 ods. 4 Autorského zákona.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení/nezaradení diela do kalendára
na rok 2016
6. Za vyhotovenie diela patrí autorovi odmena vo výške:200,00 eur

7. Odmena bude vyplatená v hotovosti z pokladne Lipt.múzea po odovzdaní predmetu
diela.
8. Odovzdaním vytvoreného diela prechádza vlastnícke právo na objednávateľa.
9. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského
zákona, platného v čase uzavretia zmluvy a ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
jeden deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom mieste objednávateľa
11. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží autor a jeden si
ponechá objednávateľ.

V .............................dňa

... ...................
podpis autora

V Ružomberku, dňa 18.5.2016

…............................
Mgr.Martin Krupa, riaditeľ

