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Licenčná zmluva na vydanie diela
uzatvorená podľa §65 zákona Č. 18512015 Z. z. Autorskýzákon lďalej len "Autorský zákon ul

Čl. 1
Zmluvné strany: .

1.1 Autor:
Meno a priezvisko:
bytom:
rodné číslo:

Jozef Berta

/ďalej len ako "autor"/

1.2 Nadobúdateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:

Obec Brestov
082 05 Brestov Č. 99
Jozef Šoltés - starosta obce
OO 326844
2021225393

/ďalej len ako "nadobúdatel"'/

sa dohodli na uzavretí tejto

licenčnej zmluvy:

Čl. 2
2.1. Autor spracoval vlastnou tvorivou duševnou činnosťou odborné texty do publikácie s pracovným
názvom História, jazyk a etnografia obce Brestov v rozsahu 202 strán /ďalej len "dielo"/. Dielo bolo
nadobúdateľovi odovzdané pred podpísaním tejto licenčnej zmluvy v elektronickej podobe.
2.2. Autor na základe tejto licenčnej zmluvy dáva nadobúdateľovi súhlas na vydanie diela, uvedeného
v bode 2.1. tejto licenčnej zmluvy, t.j. na vyhotovenie rozmnoženín diela v tlačenej ako aj
elektronickej podobe a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín tak v tlačenej, ako i v elektronickej
podobe, v neobmedzenom počte rozmnoženín, vrátane prípadnej dotlače.

Čl. 3,
3.1. Autor na základe tejto licenčnej zmluvy udeľuje nadobúdateľovi licenciu v územne a vecne
neobmedzenom rozsahu.

Čl. 4
4.1. Licencia udelená autorom má povahu výhrad nej licencie a autor vyhlasuje, že pre uzavretím tejto
licenčnej zmluvy neposkytol právo používať dielo inému nadobúdateľovi.

Čl. 5
5.1. Autor podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, aby nadobúdateľ bol oprávnený udeliť súhlas tretej
osobe na použitie diela vytvoreného autorom (tzv. sublicencia), avšak len po predchádzajúcom súhlase
autora.



Čl. 6
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor udeľuje nadobúdateľovi len pri príležitosti osláv 800. výročia
vzniku obce Brestov na dobu do 31.12.2019.

Čl. 7
7.1. Autor sa dohodol s nadobúdateľom na bezodplatnom poskytnutí licencie podľa tejto licenčnej
zmluvy v súlade s § 65 ods. 1 Autorského zákona.
7.2. Nadobúdateľ je povinný odovzdať autorovi 20 kusov publikácie vo vydanej forme do 60 dní od
vydania diela.

Čl. 8
8.1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie diela vo forme publikácie v lehote najneskôr do 6
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto licenčnej zmluvy.
8.2. Nadobúdateľ umožní pred vydaním diela vykonať autorskú korektúru jeho diela s tým, že autor je
oprávnený v rámci korektúry v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny
diela, ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady, alebo ak sa nimi
nezmení povaha diela.
8.3. Nadobúdateľ je oprávnený od tejto licenčnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak nadobúdateľ poruší
svoju povinnosť vydať dielo spôsobom a v lehote podľa bodu 8.1. tejto zmluvy alebo v prípade
nesplnenia povinnosti nadobúdateľa odovzdať autorovi dohodnutý počet kusov publikácie podľa bodu
7.2. tejto licenčnej zmluvy.
8.4. Autor vyhlasuje, že dielo je výsledkom jeho vlastnej tvorivej činnosti a nie zaťažené autorskými
právami tretích osôb, ktoré by bránili jeho použitiu v zmysle udelenej licencie. Autor zároveň
vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu k dielu v rozsahu podl'a tejto licenčnej zmluvy.
8.5. Nadobúdateľ je oprávnený od tejto licenčnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak by sa niektoré
z vyhlásení autora podľa bodu 8.4. tejto licenčnej zmluvy ukázalo ako nepravdivé.

Čl. 9
9.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle
ust. § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.
9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona Č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších doplnkov.
9.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch.
9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku,
nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne oboznámili, úplne
mu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

v Ai. 7-. 2-0 Ir v Brestove, dna . v Jt!ď:~9'v Brestove, dna : .

autor

................. ,.
Jozef Berta


