
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-414/2018
č. záznamu: 414/2018-001

Z áp ís v sp is e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
31.10.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-414/2018

uzatvorenú dňa 31.10.2018

účinnúod: 1.11.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Jozef Spišák

Mieru 129, 044 24 Poproč
v

100:46042717

Predmet zmluvy:

- autorská zmluva ovytvorení diela na objednávku alicenčná zmluva - zhotovenie
autorského diela - fotografie exteriéru obce Poproč, ulice, domy, námestie
avýznamné objekty, ako aj mteriéru verejných budov kostol, kultúmy dom
zobdobiamáj 2012ažaugust2018.

VPoproči, dna31.10.2018

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zverejňovaním



Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva

uzatvorená v zmysle
§65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskoršfch predpisov a

§ 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskoršich predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Autor:

Meno a priezvisko: Ing. JozefSplSák
Trvatebytom: */ 044 24 Poproč
Kontakt: tel.; í/ e-mail;f <a ^ fr nft
^

ICO: 46042717

(ďatej len "autoŕ'

a

Obiednávater:

Názov: Obec Poproč
Sídlo: Školská 2, 04424 Poproč
Zastúpený: Štefan Jaklovský, starosta
Kontakt: starosta@poproc.sk
IČO: 00324639

(ďalej len "objednávateF')

(Autor a objednávaterspolu ďalej len ako "zmluvné strany")

Čl.
Predmet zmluvy

1) Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu,
predmetom ktorej je

a) záväzok autora vyhotoviť pre objednávatera autorské dieto:
Fotografie_exteriéru obce Poproč, ulice, domy, námestie a významné objekty, ako aj

interiéru verejných budov ako kostol/ kultúrny dom (ďalej len "autorské dielo").
Špecifikácia autorského diela: Fotografie zobdobia rokov máj 2012 až august 2018,

ktoré vyhotovil "autor" vo formáte jpg, v rozliŠení 20x25cm 300Dpi v printovej kvalite



vyhotovené a odovzdané velektronickej forme zaslaním na kontaktný e-mail objednávateľa:
starosta@poproc.sk.

b) záväzok objednávateľa prevziať riadne vyhotovené autorské dielo a zaplatiť
zaň autorovi odmenu, akje dohodnutá.

2) Za riadne vyhotovené autorské dielo sa považuje autorské dielo, ktoré je
vyhotovené vzmyste zadania a popisu/ uvedenom vods. 1, písm. a) a odovzdané
objednávatefovi prostredníctvom e-mailu/ resp. softvérom na posielanie verkého objemu dát
(www.uschovna.cz alebo iný softvér) automaticky vygenerovaného odkazu. Odovzdaním sa

objednávater stáva vlastníkom elektronických dát - fotograflí vo formáte jpg, na ktorých je
autorské dielo zachytené.

Č1.2
Licencia

1) Autor uderuje objednávaterovi licenciu na použitie autorského diefa, ato
v rozsahu:

- spracovanie autorského diela,
- vyhotovenie rozmnoženiny diela,
- uvedenie diela na verejnosti,
- verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela (nie predajom),

propagácia a prezentácia obce na printových a online elektronických
médiách s uvedením autora diela,
- uvedenie autora diela v elektronických médiách s odkazom na jeho webovú
stránku a iné sociálne siete, ktoré používa autor na svoju prezentádu.

2) Udelená licenda:

- má nevýhradný charakter, t.j. právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý
nevýhradnú licenciu udelil ani právo autora udeliť licenciu tretej osobe nie sú vsúlade s
ustanoveniami Autorského zákona dotknuté. Autor má právo používať dielo pre vlastné
účely a to verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela (aj predajom).

3) Licencia sa udeľuje na dobu:
- neurčitú.

4) Licencia sa udeľuje na použitie autorského diela bez geografického obmedzenia.
5) Objednávater nie Je oprávnený postúpiť licenciu tretej osobe bez písomného

súhlasu autora.

6) Cena za udelenie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie diela v zmysle čl. 3.

Č1.3
Odmena za vyhotovenie autorského diela

Zmluvné strany sa dohodli že vyhotovenie autorského diela podra Čl. 1 a udelenie
licencie podfa Čl. 2 vykoná autor bezodplatne.
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Č1.4

Termín odovzdania autorského diela

1) Autor odovzdá objednávatefovi autorské dielo vtermíne do 5.11.2018
prostrednictvom softvéru, umožňujúceho prenos verkého objemu dát (www.uschovna.cz
alebo iný softvér).

2) Termín podľa ods. 1 je možné predížiť len na základe vzájomnej dohody zmtuvných
strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Čt.5
Vyhotovenie autorského diela

1) Autor sa zaväzuje vyhotoviť dielo osobne, pričom je povinný respektovať všetky
právne predpisy.

2) Autorje povinnývyhotoviťdiefo riadne, v požadovanej kvalite a včas.

V

C1.6

Zánik zmluvy

1) Táto zmluvaje sptnená riadnym vyhotovením autorského diela ajeho odovzdaním
objednávatePovi.

2) Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmtuvných strán/ a to ku dňu,
ktorý si zmluvné strany dohodnú.

3) Objednávateťje oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade:
a) ak by došlo k poruseniu povinností autora, pri ktorom môže dôjsť k

materiálnym škodám alebo k hrubému porušeniu právnych predpisov zo strany autora,
b) podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v čl. 4 ods. 1 tejto

zmluvy autorom. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 1 mesiac odo dňa, od
ktorého mal autor odovzdať autorské dielo podra čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy.

4) Autor je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávater neplní zmluvné záväzky a
tým autorovi znemožňuje realizáciu diela.

6) Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. Súčasťou
odstúpenia od zmluvy musí byť dôvod/ pre ktorý jedna zo zmluvných strán odstupuje od
zmluvy.

Č1.7
Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a úcinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

2) Táto zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných číslovaných dodatkov/
podpísaných obomi zmluvnými stranami.
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3) Pokiarv zmluve nie je dohodnuté niečo iné/ platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonnfka.

4) Zmluva je vypracovaná v 2 paré, z ktor/ch 1 paré je určené pre autora a 1 paré pre
objednávatefa.

^! z^lu^>slra^L^I.I;lslÍÍ/ !^LZ-iT!ľv^!!l^ľ-e'.pl^ečÍt^fi'. b.^vvhr?dne súhlasia SJeJ
obsahom, že zmtuva vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôru a že zmluva nebola
podpfsaná vtiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak slobodného a vážneho
súhlasu so všetkými jej ustanoveniami zmluvu podpisujú.

^Jfľ0 zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy
a úcinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

vPoproČi/dna3l.l0.2018
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