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mluva o vytvorení a použití autorského diela.
Uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z, v znení neskorších predpisov medzi

AUTOR:
Mgr art. iúlius Nagy
Slnečná 16, 90055 Lozorno
Rodné čislo: 651001/6876
Číslo ob. preukazu: Si 319415
Bankové spojenie: 2615193506/1100, Tatra banka
(détej ten „autor“)

NADOBÚDATEĽ:
Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1
900 55 Lozorno

Článok I. Predmet zmluvy

Článok lIl. Autorská odmena

1.1. Predmetom zniluvy je úprava vzťahov medzi autorom
a nadobúdatel‘om vznikajúcich v súvislosti s používanim
umeleckých dlel autora. Jedná Sa O tieto umelecké dlela
výtvarného umenia:

3.1. Zmluvne strany Sa dohodli na jednorázovej autorske
odmene za odkúpenie dlela autora vo výške 125 ~ za
jedno číslo periodika “Spravodaj obce Lozorno‘.

Grafický návrh a zostavenie periodika Spravodaj obce
Lozorno — ročník XI / 2013, čisto 2, číslo 3,
čisto 4 a číslo 5.

3.2. Odmena za poskytnutie práva používať dlela v zmysle
tejto zmluvy je:
Odmena

4x125€

(d‘alej len „dieta“)
2.2. Nadobúdateľsa stáva vlastníkom originálu dlela . Autor
má právo na nedotknutel‘nosť a ochranu svojich dlel
v zmysle Autorského zákona a prevádza na nadobúdatel‘a
len prevoditelně autorske práva v rozsahu a spósoboni
tak, ako je uvedené v tejto zmluve.
Článok II. Rozsah poskytnutých oprávnení
2.1 Autor prevádza na nadobúdatel‘a právo použivaf dielo
nasledovnými spósobmi, v rozsahu, v teritóriu a v časo
vom období, ako je uvedené dalej.
2 1 a) spósob použivania diela;
priamym verejnýrn vystavovanim originálu dlela
v priestoroch nadobúdateľa resp. tretej osoby / v,ď
ods. 2.2. tohto článku/ pod záštitou vlastnej
prezentácie

2.1 .b) rozsah použitia dlela spásobmi uvedenými
v ods. 2.1 .a/ tohoto článku zmluvy je neobrnedzený.
2.1 c) terit6rium používania diel podl‘a tejto zmlu~yje:
neobmedzené

K úhrade

500 C

3.3 Odmena bude uhradená autorovi do 14 dni po pod
pisani zmluvy zmluvnými stranami.
Článok IV. Záverečné ustanovenia
4.1. Zmluva vchádza do platnosti a nadobúda účinnosť dnorn
jej podpisanía zmluvnými stranami. Zmeny a dopInky ku
zmluve musia mať pisomnú formu a musia byť
odsúhlasené obidvomi zmluvnýrni stranami.
4.2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná volnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej
véle, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisali.
V Lozorne, dňa 2. decembra 2013

2.1 .d) dlelo bude zverejnené, to znamená bud‘verejne
vystavené alebo použité na prezentáciu v neohrne
dzenom časovom úseku
2.1 .e) zmluva Sa uzatvára na celú dobu trvania autorského
práva v zmysle Autorského zákona.
2.2. Autor súhlasi, aby nadobúdaterpreviedol oprávnenie
k použivaniu dlel ktoré ziskal v zmysle tejto zmluvy na
tretiu osobu.
2.3 Autor prehlasuje, že je póvodcom dlel, ktoré sú pred
metom tejto zmluy.
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