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Zmluva o poskytnutí diela a licenčný 
súhlas č. 01/2021 

uzatvorená na základe zákona č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon v  znení 

neskorších predpisov  

Zmluvné strany 
Meno a priezvisko:  Priska Gabčová 

Dátum narodenia:  ochrana osobných údajov 

Rodné číslo: ochrana osobných údajov 

Bydlisko:  017 01 Považská Bystrica 

Kontakt:  ochrana osobných údajov 

Bankové spojenie: ochrana osobných údajov 

IBAN:   ochrana osobných údajov 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

a 

Organizácia:   Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

Zriadenie: Príspevková organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja, zriadená 

na základe uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 279/2007 zo dňa 27. júna 

2007 (zriaďovacia listina pod ev. č. TSK /2007/03318-4) 

IČO:   34 059 041 

Sídlo:    Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Petronela Rágulová, PhD., riaditeľka 

Kontakt:   muzeumpb@muzeumpb.sk  

Bankové spojenie: ochrana služobných údajov 

IBAN:   ochrana služobných údajov 

 

(ďalej ako „Nadobúdateľ“) 

(Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 
Poskytovateľka, pani Priska Gabčová, čestne vyhlasuje, že je vdovou po pánovi Ambrózovi 

Gabčovi (1933-2020), dlhoročnom fotografovi Považskej Bystrice a okolia. Ako pozostalá 

manželka disponuje všetkými autorskými právami na diela (fotografie uvedené v prílohe č. 1 

tejto zmluvy vytvorené jej zosnulým manželom). 

Čl. I  Predmet zmluvy 
1.1  Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí diela a udelení 

licencie na jeho použitie. Dielom sa rozumie – fotografie Ambróza Gabča špecifikované 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predmet licencie je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

Čl. II  Licencia 
2.1 Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na poskytnuté 

diela, a to územne neobmedzenú na dobu trvania majetkových práv autora. 

2.2 Licencia sa udeľuje na všetky spôsoby použitia v zmysle §19 zákona. č. 185/2015 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov a to výlučne za účelom : vedecko-výskumnej 

činnosti, výstavnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti Nadobúdateľa. 

2.3 Nadobúdateľ má právo sprístupniť dielo tretím osobám výlučne za účelom jeho 

grafického spracovania (napr. výroba plagátov, bannerov, výstavné spracovanie). Pre vylúčenie 

pochybností platí, že Nadobúdateľ nemôže udeliť akúkoľvek sublicenciu tretím osobám bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.  

2.4 Nadobúdateľ je povinný pri každom použití diela uviesť meno a priezvisko autora. 

Čl. III Platobné podmienky 
3.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť jednorazovú finančnú odmenu za udelenú licenciu 

podľa bodu 2.2 tejto zmluvy vo výške 1 000€  (tisíc eur) na bankový účet Poskytovateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní od protokolárneho prevzatia digitálnej podoby 

fotografií autora. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ licencie nevyberie zrážkovú daň z príjmu 

a túto skutočnosť oznámi správcovi dane podľa §43 odseku 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Čl. IV Zmluvná pokuta 
4.1 V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením odmeny podľa Čl. 

III tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej 

čiastky za každý deň omeškania. 
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Čl. V  Odstúpenie od zmluvy 
5.1       Nadobúdateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak: 

a) Poskytovateľ poskytne pre účely zmluvy neúplné alebo nepravdivé informácie alebo 

b) Poskytovateľ nedodá diela podľa zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5.2       Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak: 

a) Nadobúdateľ nezaplatí finančnú odmenu podľa ustanovení Čl. III a/alebo mešká 

s jej vyplatením viac ako 2 mesiace. 

b) Nadobúdateľ poruší podmienky licencie uvedené v Čl. II. 

5.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 
6.1 Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy 

neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

Autorského zákona. 

6.2 Zmluva môže byť zmenená iba na základe písomného dodatku podpísaného obidvoma 

zmluvnými stranami. 

6.3 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis 

zmluvy.  

6.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po zverejnení na webovej stránke Nadobúdateľa.  

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, súhlasia s jeho obsahom 

a slobodne uzatvárajú.  

 

 

 

Za Nadobúdateľa:  Za Poskytovateľa: 

 

V Považskej Bystrici dňa 8.10.2021            V Považskej Bystrici dňa  8.10.2021 

 

ochrana osobných údajov                                                     ochrana osobných údajov 

-----------------------------------------  ----------------------------------------- 
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Príloha č. 1  Špecifikácia predmetu licencie  
 

 

Meno a priezvisko, titul a činnosť autora: Ing. Ambróz Gabčo (Nosice 1933 – Považská 

Bystrica 2020), poľnohospodársky inžinier, amatérsky fotograf, člen Zväzu slovenských 

fotografov, za svoju fotografickú činnosť dostal viaceré ocenenia na regionálnej 

i celoslovenskej úrovni 

Všeobecný názov autorských diel:   fotografie  

Charakteristika fotografického materiálu: dokumentačná fotografia  

Spôsob fotografovania:   analógovo, digitálne 

Datovanie fotografií:    1961 - 2011 

Spôsob archívneho záznamu:   digitálny záznam (formát JPG) 

 

Téma Počet 
Socialistická výstavba moderného mesta 153 ks 

Sakrálne objekty (Kostol Navštívenia Panny 

Márie, Kaplnka sv. Heleny, krížová cesta, 

drobná sakrálna architektúra) 

 

 

38 ks 

Stavba diaľnice D1 a mestskej estakády 64 ks 

Kultúrne podujatia v meste (výstavy 

umelcov, fotografov, činnosť vlastivedného 

múzea) 

 

 

120 ks 

Spolu 375 ks 
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Protokol o odovzdaní digitálneho materiálu 

k Zmluve o poskytnutí diela a licenčnom súhlase č. 01/2021 

 

Meno a priezvisko odovzdávajúceho: Priska Gabčová 

Názov súboru:     Ambróz Gabčo - fotografie 

Obsah:      fotografie, 375 ks, formát JPG 

Meno a priezvisko preberajúceho:  Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

Spôsob odovzdania:   skopírované z USB kľúča p. Gabčovej pri   

osobnom stretnutí dňa 8. 10. 2021 

Spôsob archivácie:  ochrana služobných údajov 

Miesto odovzdania: Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici, Ulica slovenských 

partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 

   

Téma Počet 
Socialistická výstavba moderného mesta 153 ks 

Sakrálne objekty (Kostol Navštívenia Panny 

Márie, Kaplnka sv. Heleny, krížová cesta, 

drobná sakrálna architektúra) 

 

 

38 ks 

Stavba diaľnice D1 a mestskej estakády 64 ks 

Kultúrne podujatia v meste (výstavy 

umelcov, fotografov, činnosť vlastivedného 

múzea) 

 

 

120 ks 

Spolu 375 ks 

 

V Považskej Bystrici dňa 8. 10. 2021 

 

ochrana osobných údajov                                                             ochrana osobných údajov 

_________________________                                                    ________________________ 

(odovzdávajúci)                  (preberajúci) 


