
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií  

v zmysle Zák. č. 185/2015 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) 

 

č. 10/2020 

 

Zmluvné strany 

 

Autor:                                   Ing. Lubomír Lužina 

Bydlisko:                              969 01 Banská Štiavnica, SNP 813/10 

Dátum narodenia:                 05. 11. 1962 

Rodné číslo:                          621105/7028 

OP:                                        HT843140 

Telefón:                                 0908 935 488 

E-mail:                                  luboluzina@gmail.com 

Peňažný ústav:                      Slovenská sporiteľňa 

IBAN:                                   SK25 0900 0000 0000 7425 2083 

 

(ďalej len autor) 

 

Žiadateľ:                               Obec Beluj 

Sídlo:                                     Beluj 43, 969 01 Beluj 

Štatutárny zástupca:              Mgr. Monika Zlesíková 

IČO:                                      00320536 

DIČ:                                      2021107330 

Kontakty:                              045/6995100, 0911963593 

 

(ďalej len žiadateľ) 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva upravuje podmienky udelenia súhlasu k reprodukčným právam vzťahujúcim     

     sa k digitálnym fotografiám obce Beluj a z podujatí organizovaných obcou Beluj. 

2. Súhlasu sa udeľuje na reprodukčným účel pre publikáciu Beluj Obec a jej obyvatelia  

    v plynutí času. 

 

II. 

Cena a spôsob realizácie úhrady za poskytnutie fotografického materiálu 

 

1. Úhrada za poskytnutie reprodukcie sa realizuje odovzdaním 1 ks výtlačku publikácie  

    autorovi fotografií do jedného mesiaca od jej publikovania. 

2. Poskytnutie reprodukcií sa uskutočňuje v cene za 1 ks fotografie 10,- €. 

3. Úhrada bude zaslaná na účet autora. 

 

 



 

 

III. 

Použitie reprodukcií 

 

1. Autor poskytuje fotografický materiál v počte 44 ks fotografií žiadateľovi za účelom  

    uverejnenia v publikácii Beluj Obec a jej obyvatelia v plynutí času. 

2. V prípade, že žiadateľ má záujem o iný, resp. ďalší spôsob použitia diela, je povinný  

    písomne požiadať autora o osobitný súhlas na použitie diela, čo bude predmetom  

    samostatnej novej zmluvy. 

3. Žiadateľ je povinný pri použití fotografického materiálu uviesť jeho pôvod: z archívu  

    Ľubomíra Lužinu. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola  

    uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

2. Zmeny alebo doplnenia obsahuje tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou  

    očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oprávnenými  

    zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť prvým dňom nasledujúcom po jej  

    zverejnení. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá strana  

    dostane jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle Obce Beluj. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť  

    dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Beluj.  

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 11. 3. 2020                                 V Beluji dňa, 11. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................                      ......................................................... 

               Ing. Ľubomír Lužina                                                   Mgr. Monika Zlesíková 

                                                                                                          starostka obce 


