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Zmluva o udelení licencie na používanie diela 
uzatvorená v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

 

Zmluvné strany 
 

Autor: 
Meno:  ............................................................................. 
Narodený: ......................... v ................................................ 
Trvale bytom: ............................................................................. 
Číslo účtu IBAN: ............................................................................. 
Banka:  ............................................................................. 
 
(ďalej len „Autor“) 

a  

Nadobúdateľ: 
Názov:  Bria Invenia, s.r.o. 
Sídlo:  Poštová 11, 972 26  Nitrianske Rudno 
IČO:  50 600 141 
DIČ:  2120387511 
Číslo účtu IBAN: SK24 1100 0000 0029 4503 1622 
Banka:  Tatra banka, a.s. 
 
(ďalej len „Nadobúdateľ“) 

 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o udelení licencie na používanie diela (ďalej len „zmluva“): 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie technická odborná alebo vedecká  publikácia s rozsahom 4-8 
normostrán s autorskými obrázkami alebo fotografiami. (ďalej len „Dielo“). 

2. Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje za vytvorené v okamihu, kedy je po prvý krát vyjadrené v podobe 
vnímateľnej zmyslami a zachytené na akomkoľvek dátovom nosiči. 

3. Licenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie súhlas autora udelený nadobúdateľovi na použitie diela 
a oprávnenie nadobúdateľa dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej upravených v tejto zmluve. 

4. Za udelenie licencie Autorovi nevzniká nárok na odmenu. Autor poskytuje súhlas s použitím diela 
bezodplatne. 

5. Autor berie na vedomie pohnútky a ciele Nadobúdateľa (konkrétne šíriť osvetu a poznanie v oblasti 
stavebníctva a priemyslu vrátane aktuálnych trendov vo výskume, vývoji a riadení stavebníctva) a úplne 
sa s nimi stotožňuje, na znak čoho, súhlasí s bezodplatným udelením licencie na používanie Diela. 

 
Článok II. 

Vytvorenie a odovzdanie diela 
1. Autor sa týmto zaväzuje na vlastnú zodpovednosť a za podmienok stanovených touto zmluvou vytvárať 

pre Nadobúdateľa Dielo a nadobúdateľ sa zaväzuje vytvorené dielo od autora prevziať (po schválení 
edičnou radou).    

2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne za použitia vlastnej tvorivej práce. Pri vytváraní diela autor 
nesmie neoprávnene zasahovať do cudzích autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom.  

3. Miestom pre odovzdanie Diela je emailová adresa buildustry@briainvenia.sk.  
4. Odovzdanie a prevzatie diela Nadobúdateľ Autorovi písomne (elektronicky) potvrdí. 
5. Nadobúdateľ nie je povinný prevziať od autora dielo v prípade, ak má dielo nedostatky, ktoré bránia 

jeho riadnemu používaniu. 
6. Dielo bude nadobúdateľovi odovzdané v elektronickej forme (nástroje balík Microsoft Office a fotografie 

vo formáte jpg). 
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Článok III. 
Odmena za vytvorenie diela 

1. Za vytvorenie diela a/alebo udelenie licencie Autorovi nevzniká nárok na odmenu. Autor poskytuje 
súhlas s použitím diela bezodplatne. 

2. Autor berie na vedomie pohnútky a ciele Nadobúdateľa (konkrétne šíriť osvetu a poznanie v oblasti 
stavebníctva a priemyslu vrátane aktuálnych trendov vo výskume, vývoji a riadení stavebníctva) a úplne 
sa s nimi stotožňuje, na znak čoho, súhlasí s bezodplatným udelením licencie na používanie Diela. 

 
Článok IV. 
Licencia 

1. Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie Diela. Nadobúdateľ sa zaväzuje 
informovať Autora o každom použití diela ako celku.  

2. Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na vytvorenie rozmnoženiny Diela, spracovanie Diela, spojenie 
Diela s iným Dielom, verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela a uvedenie Diela na 
verejnosti.  

3. Územný rozsah licencie je územie členských štátov Európskej únie ku dňu 01. 01. 2014.  
4. Časový rozsah licencie je 10 rokov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. 
5. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej licencie 

s predchádzajúcim súhlasom Autora. 
6. Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo dobrú povesť a česť 

Autora.   
 

Článok V 
Trvanie zmluvy  

1. Zmluva o udelení licencie na používanie Diela sa uzatvára vo forme rámcovej zmluvy na dobu neurčitú. 
2. Autor a Nadobúdateľ sa dohodli na spolupráci rešpektujúcej Autorské práva Autora k Dielam, ktoré 

vytvorí a poskytne na ne licenciu Nadobúdateľovi a zároveň rešpektujúcej ciele Nadobúdateľa (v súlade 
s princípom „Pro Bono Publico“), z ktorých vyplýva súhlas s bezodplatným udelením licencie podľa čl. IV 
tejto zmluvy). 

3. V prípade zmeny niektorej zo závažných skutočností oproti stavu počas uzavretia zmluvy, môže sa 
zmluva doplniť alebo zmeniť písomne, a to formou dodatku vyjadrujúceho vzájomnú dohodu oboch 
zmluvných strán. 

4. Trvanie zmluvy možno ukončiť jednostrannou výpoveďou s uvedením dôvodu doručenou písomne. 
5. V prípade ukončenia trvania zmluvy, táto skutočnosť nemá vplyv na už udelené licencie Autora 

Nadobúdateľovi. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Autor a druhé Nadobúdateľ. 
2. Akékoľvek zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k tejto zmluve so 

súhlasom obidvoch zmluvných strán.  
3. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán, ktoré touto zmluvou nie sú 

výslovne upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
5. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

V ........................................................... 

dňa  ......................................................  

 

.............................................................. 

.............................................................. 

Autor 

 

 

 

 

V ........................................................... 

dňa  ......................................................  

 

..............................................................  

Jana Olšová 

Konateľ v mene Nadobúdateľa, Bria Invenia, s.r.o. 
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