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Uzatvo ena v zrnysie Autorskeho zákona č 618/2003 Z z, v zneni neskorš ch p edpsov medzi

AUTOR:
Mor. art. Július Naq~

~odné číslo:
Číslo ob. preukazu:
Bankové spojenie:
(d~lej len „ autor“)

Článok I. Predmet zmluvy

1.1. Prednietom zmluvyje úprava ‚‘zfahov medzi autororn
a nadobúdatelbm vznikajúckh v súvislosti s používaním
umeleckých die! autora Jedná sa o tieto dlela grafickeFio
d izaj flu:

1) Obj. č.78/2019, Grafický návrh „iajok
2) Volebné zásteny, grafický návrh

(d~lej len „diela“)

2.2. Nadohúdatelsa stáva vlastníkorn originálu dlela . Autor
má právo na nedotknutelhosť a ochranu suojich dlel
v zmysle Autorského zákona a prevádza na nadobúdatel~
len prevoditelhé autorské práva v rozsahu a spúsobom
tak, ako je uvedené v tejto zmluve.

NADOBÚDATEL:
Obec Lozorno
Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1
900 55 Lozorno
iČo: 00304905
DIČ 2020643669

Článok Ill. Autorská odmena

3.1. Zmluvné strany Sa dohodli na jednorázovej autorskej
odmene vo výške 400 €.

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

Odmena 400 €

K úhrade 400 €

3.3. Odmena bude uhradená autorovi do 14 dní po pod
písaní zmluvy zmluvnými stranami.

Článok II. Rozsah poskytnutých oprávnení
2.1. Autor prevádza na nadobúdateI~ právo použivat dlelo

nasiedovnýmí spósohrni, v rozsahu, v teritóriu a v časo
vom období, ako je uvedené d~iej

2.1.a) spósoh používania dlela:

priamym verejným vystavovaním originálu diola
v priestoroch nadobúdatel‘a resp. tretej osoby / vid‘
ods. 2.2. tohto článku! pod záštitou viastnej
prezentácie

2.1 .b) rozsah použitia dlela sp&sobmi uvedenými
v ods. 2.1 .a/ tohoto článku zmluvy je neobmedzený

2.1 .c) teritórium používania die! podl‘a tejto zmluvy je:
neobmedzené

2 1 .d) dielo bude zverejnené, to znamená bud verejne
vystavené aiebo použité na prezentáciu v neobme
dzenom časovom úseku

2.1 .e) zmluva sa uzatvára na ceiú dobu trvania autorského
práva v zmysie Autorského zákona.

2.2. Autor súhlas‘, aby nadobúdateľpreviedol oprávnenie
I< používaniu diol ktoré získal v zmysie tejto zmluv)I na
tretiu osobu.

2.3. Autor prehiasuje, že je pévodcom dlel ktoré sú pred
metom tejto zmluvy

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Zmluva vchádza do platnosti a nadohúda účinnosť dňom
jej podpísania zmluvnými stranami. Zmeny a dopinky ku
zmluve musia mať písomnú formu a musia byť
odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

4.2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná volhosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich s$obodnej
vóle, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmiuvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhiasu zmluvu podpísaii

V Lozorne, dňa .~J ĺ( 2020
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