..:ná zmluva_2019_č.DAB2
.lvorená v zmysle ust. § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v spojitosti
, § 631- 643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Táto licenčná zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:
Autor:

Objednávateľ:

Simona Čechová
Ulica Vladimír a Clementisa 6644/28
91701Trnava
Slovenská republik a
IČO: 51052342
DIČ: 1079678688

Divadlo Andreja Bagara
v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
95053
NITRA
IČO: oo 164 895
DIČ: 20 21 24 66 23
Nie sme platcani DPH

Vyobrazenie diela:

ďalej len autor a objednávateľ
Úvodné ustanovenia
- Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na používanie Diela.
-Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie .,ilustrácia Leto 2019" (ďalej len .,Dielo").
- Dielo ako výsledok tvorivej duševnej činnosti Autora je predmetom autorského práva v zmysle Autorského
zákona v spojito sti s§ 631- 643 zák. č.40/1964 Zb. Občiansky zákon ník v znení neskorších predpisov.
- Licenciou sa na účely tejto Zmluvy rozumi e súhlas Autora ud elený Objednávateľovi na použitie Diela a
oprávnenie Objednávateľa Dielo používať v rozsahu a za podmi enok ďalej upravených v tejto Zmluve.
1.

Spôsob použitia diela(§ 66)
Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi licenciu pre dva spôsoby použitia diela:
-tlač diela na printové propagačné materiály
- použitie diela na online propagáciu

2. Použitím diela sa rozumie:
- neobmedze ná tlač v rôznych formátoch
- neobmedzené použitie diela v online prostredí v rôznych formátoch
3ꞏ Rozsah licencie (§67)
Autor udeľuje nadobúdateľovi výhrad nú a územne neohraničenú licenciu .
4ꞏ Trvanie licencie (§68)
Autor udeľuje nadobúdateľovi časovo neohraničenú licenciu
5ꞏ Nakladanie s licenciou(§ 72)
Autor neudeľuje nadobúdateľovi právo, aby v rozsahu udelenej licencie poskytol oprávnenie
na použitie diela tretej osobe (ďalej len "sublicencia").
6. Odmena (§69)
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi honorár vo výške so,- EUR za vytvorenie diela a 160,- EUR
za udelenie licencie na účet:
IBAN: SK53 8360 5207 0042 0670 6760 a to do 14 dní od podpísania tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa uplatní postup podľa § 43 ods. 14 Zákona o dani z príjmov a teda, daň vybera ná
zrážkou sa neuplatňuje.

V Bratislave dňa 11.06.2019

.....................f :. ....../......
objednáv teľ

autor

