LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ DIELA

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi

Autorom:
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
konajúcim prostredníctvom svojho zákonného zástupcu
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Číslo OP:
(ďalej spoločne len „Autor“)
a
Nadobúdateľom:
Godot Projekt, občianske združenie založené a fungujúce podľa právneho
poriadku SR, so sídlom Vajanského 31, 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO:
42286018,
konajúci prostredníctvom: riaditeľa a štatutárneho zástupcu – Jozefa Lužáka
(ďalej len „Nadobúdateľ“)

Čl. I
Predmet zmluvy

1.1

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu Autora diela špecifikovaného v
čl. II tejto zmluvy Nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „Licencia“)
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vyjadrenie súhlasu so
zverejňovaním, rozširovaním a verejným prenosom diela pod licenciou
Creatice Commons CC-BY-NC-ND 3.0 vo vzťahu k verejnému šíreniu diela.

Čl. II
Určenie diela

2.1 Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na použitie a rozširovanie Diela
(ktoré je uvedené v prílohe č. 1).
2.2 Vyššie uvedené Dielo, podľa odseku 2.1, bolo vytvorené Autorom a občianske
združenie Godot Projekt sa stáva Nadobúdateľom Licencie pre jeho použitie a
rozširovanie podľa tejto zmluvy. Občianske združenie Godot Projekt je
zároveň aj vydavateľom Diela a vzťahujú sa na neho všetky práva a
povinnosti vydavateľa, stanovené v zákone č. 185/2015 Z. z. o autorskom
práve a právach.

Čl. III
Spôsob použitia diela a rozsah licencie

3.1
3.2

Autor udeľuje Nadobúdateľovi právo na použitie Diela podľa tohto článku na
území všetkých krajín sveta.
Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v tomto rozsahu:
3.2.1 verejné vysielanie (verejný prenos) Diela, alebo jeho akejkoľvek časti
na internetovej stránke Nadobúdateľa (www.godot.sk a
www.bunker.godot.sk) (ďalej len „Webstránka“), na ktorej je
Nadobúdateľom prevádzkované neziskové internetové Rádio
Bunker,
3.2.2 doplnenie diela o grafickú, audio a audiovizuálnu časť na základe
uváženia nadobúdateľa a v spolupráci s autorom,
3.2.3 zverejňovanie diela prostredníctvom užívateľského účtu Rádia
Bunker (ktoré prevádzkuje OZ Godot Projekt) na stránkach
www.archive.org, www.youtube.com, www.freemusicarchive.org
a www.bandcamp.com (ďalej len Webstránky), pričom za účelom
takéhoto verejného prenosu a verejného zverejňovania je
Nadobúdateľ ďalej oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Diela
v akomkoľvek elektronickom dostupnom formáte (napr. waw, mp3
apod.) a za účelom propagácie diela zapracovávať, alebo vkladať
dielo do iného audiovizuálneho diela,
3.2.4 vydanie diela samostatne, alebo v zbierkach, zborníkoch a zmesiach,
alebo inak spoločne s inými dielami, knižne aj vo forme hudobných
nosičov a šírenie takto vydaného Diela spôsobom a v rozsahu
vymedzenom touto zmluvou, pričom za týmto účelom je
Nadobúdateľ oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Diela

v akomkoľvek elektronickom dostupnom formáte a zapracovávať,
alebo vkladať dielo do iného audiovizuálneho diela.
3.3

Licencia udelená Autorom Nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.
Podpísaním zmluvy nie sú obmedzené práva Autora na udeľovanie licencie
tretej osobe, ani právo použiť Dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu
udelil.

3.4

Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na celú dobu trvania svojich
majetkových práv k Dielu, vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

3.5

Autor udeľuje nadobúdateľovi Licenciu výhradne pre neziskové použitie.

Čl. IV
Odmena

4.1

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Autor udeľuje Nadobúdateľovi
Licenciu bezodplatne.

Čl. V
Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Autor vyhlasuje, že vyššie uvedené dielo vytvoril vlastnou samostatnou
tvorivou činnosťou a že dielo je pôvodné. Autor ďalej vyhlasuje, že k dátumu
podpisu zmluvy mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ani iné zmluvné
vzťahy, ktoré by mohli byť porušené poskytnutím Licencie podľa tejto
zmluvy.
V prípade diela spoluautorov, osoba konajúca v mene Autora týmto
vyhlasuje, že je plne oprávnená podpísať túto Zmluvu v mene ostatných
spoluautorov.
Nadobúdateľ nesmie zasahovať do obsahu Diela spôsobom, ktorým by došlo
k zásadnej zmene textovej časti Diela. Obvyklé úpravy spojené s vyššie
uvedeným spôsobom použitia je Nadobúdateľ oprávnený vykonávať
v nevyhnutnom rozsahu podľa vlastného uváženia.
Autor berie na vedomie, že vzhľadom na verejný prenos Diela nemôže
Nadobúdateľ zamedziť tretím osobám v porušovaní autorského práva
Autora, a preto nie je zodpovedný za takéto prípadné porušenie práv Autora.
Autor berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Nadobúdateľ slobodne podľa
vlastného uváženia rozhodoval o grafickom vyobrazení, a tak isto aj o audio a
audiovizuálnej časti Diela a ostatných vlastnostiach cd, dvd, knihy, alebo

iného finálneho produktu, ktorého bude Dielo súčasťou, pričom Nadobúdateľ
je povinný zachovať dobré meno Autora.

ČL.VI
Individuálne vysporiadanie majetkových práv

6.1

6.2

Autor podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s individuálnym
vysporiadaním svojich majetkových práv v súvislosti s vyplatením autorskej
odmeny.
Zmluvné strany sa dohodli, že k vysporiadaniu prichádza medzi Autorom a
Nadobúdateľom bezodplatnou formou, prostredníctvom tejto licenčnej
zmluvy.

ČL. VII
Zverejňovanie a rozširovanie diela vo vzťahu k verejnosti.
Sprístupňovanie diela verejnosti.

7.1

7.2

7.3

Autor podpisom tejto zmluvy vo vzťahu k sprístupňovaniu diela verejnosti
vyjadruje súhlas so zverejňovaním, rozširovaním a verejným prenosom diela
pod tzv. verejnou licenciou Creative Commons CC-BY-NC-ND 3.0, ktorá
umožňuje jeho voľné zdieľanie na osobné a neziskové účely, a to
s podmienkou uvedenia autorstva pri každom zdieľaní, pričom obsah diela
nie je na základe licencie možné meniť, ani modifikovať a dielo sa môže šíriť
ďalej len pod tou istou licenciou.
Autor podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je s obsahom licencie CC-BY-NCND 3.0 oboznámený a je si vedomý toho, že licencia je bezodplatná a
neodvolateľná.
Hlavné prvky licencie: CC-BY-NC-ND 3.0
7.3.1 Uvedenie autorstva (z angl. Attribution). Akékoľvek šírenie diela
pod licenciou CC-BY-NC-ND 3.0 vyžaduje uvedenie údajov o autorovi
a diele, spôsobom aký si autor sám pri publikovaní stanoví.
7.3.2 Nevyužívanie diela na komerčné účely (z angl. Noncommercial).
Tento prvok umožňuje využívanie diela výlučne na neziskové účely.
Tým sa rozumie, že pri verejnom šírení diela nesmie vzniknúť tretím
osobám žiadny finanční zisk. (Autor môže, na základe tejto licencie
vytvárať z predaja a distribúcie Diela finančný zisk v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky.)
7.3.3 Neuskutočňovanie úprav a vytváranie derivátov diela (z angl. No
Derivatives). Tento prvok neumožňuje dielo akokoľvek meniť, či

modifikovať. Za zmeny a modifikácie diela, ktorými nie je možné na
základe licencie do diela zasahovať sa považujú akékoľvek úpravy
diela, napríklad:
7.3.3.1 využívanie a šírenie diela inak ako v pôvodnej forme a v
celku (využívanie len jednotlivých častí diela),
7.3.3.2 adaptovanie diela pre vytvorenie nového hudobného, alebo
audiovizuálneho diela,
7.3.3.3 spracovanie, použitie, alebo vloženie do audiovizuálneho
diela a podobne.
7.3.4 Udelenie súhlasu nad rámec licencie. Autor má na základe licencie
CC-BY-NC-ND 3.0 právo udeliť súhlas na použitie diela tretím
osobám nad rámec stanovený licenciou, ak sa pre to slobodne
rozhodne.

Čl. VIII
Povinnosti nadobúdateľa

8.1

8.2
8.3

Nadobúdateľ sa zaväzuje používať dielo výhradne na neziskové účely, ktoré
vylučujú poberanie akéhokoľvek finančného profitu zo šírenia a distribúcie
diela podľa tejto zmluvy.
Nadobúdateľ sa touto zmluvou zaväzuje dielo na svoj účet vydať a učiniť
opatrenia k jeho šíreniu a propagácii.
Nadobúdateľ je oprávnený a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť:
8.3.1 propagáciu a šírenie Diela,
8.3.2 výrobu zvukového záznamu Diela.

8.4

Ak to bude v budúcnosti v možnostiach Nadobúdateľa tak je oprávnený
zrealizovať aj výrobu zvukovoobrazového záznamu Diela

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

9.1
9.2
9.3

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom
vyhotovení dostane Autor a Nadobúdateľ.
Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zúčastnených strán.
Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom
podpísaným oboma zmluvnými stranami.

9.4

9.5

Na vzťahy, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené, sa vzťahujú
všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej
republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka. V
prípade akéhokoľvek sporu medzi zmluvnými stranami bude tento spor
prejednaný súdmi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v
omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

V Trnave, dňa ..............................................

________________________________
Autor

__________________________________
Nadobúdateľ

(podpis zákonného zástupcu)

(podpis štatutárneho zástupcu)

Príloha č. 1 k Licenčnej zmluve
Zoznam diel

Názov projektu: Deti píšu Deťom (príbehy)
Názov príbehu:
Autor textu

Spoluautori

