iC/I
Lkent!ná zmluvll o publil{()V~II{i ol)l'nzovl~h() mnhH'illIu n pohl'ndnic
v pu hlikŔcíi Kuf'fncrovsl;;ý hospodal)'sky )U)u11)lex, .'01, vydunin 2012

uzatvorená

podľa

§ 40 a nas1. zákona Č. 61812003 Z.

'l.

o uutOl'skom práve ti právach

súvisiacich s autorským právom (autorský z{lkon)
Zmluvné stl'níly

1.

Mesto Sládkovičovo v zastúpení primMora

meno a priezvisko:

Ing. Antona Szabóa
bydlisko:

Fučíkova

IČO:

00306177

DIČ:

2021006746

329, 925 21

SUldkovičovo

a

2.

Mgr. Hildegarda

bydlisko:

ŠaJ'a-Veča, Nitrianska 16

číslo občianskeho

I.

Poliľeis

meno a priezvisko:

preukazu:

SP 284180

Zmluvné strany uzatvárajú túto

licenčnú

zmluvu o publikovaní

pohľadníc (Sládkovičovo)

a iného obrazového materiálu (portréty Karola Kufľnera ajeho rodiny ahistorické pohľadnice)
v publikácii Kuffllcrovský hospodársky komplex" (rok vydania 2012) na str: 7, 8,9, 14,
48,20,21,23,33,43,56,59,60,78,79,90,112,113,128, 129, 130, 132, 134, 144, 147, 152,
192, 193) pochádzajúceho zo súkromnej zbierky Mgr. Hildegardy Pokreis a na výstave
realizovanej v rámci projektu v mesiaci december 2012.
2.

Dohodnutá odmena vo výške 100 €
nadobudnutia

účinnosti

(jednosto euro) je splatná najneskôr do 30 dní od

tejto zmluvy na osobný

.... ........ poskytne súkromnej

zberateľke

dva

účet

výtlačky

súkromnej

zberateľky. Vydavateľ

diela, v ktorom budú publikované

predmetné pohľadnice.

Spôsob použitia obrazového materiálu a rozsah licencie

I,

Mgr. Ilildegnl'da Pokrcis d{\vll
obrazového materiálu

vydavHloľovi

portréty KUl'Ola KufTncra aJoho rodiny

publikácii J(ufflleJ'ovsl"ý hospodársl,y Iwm Iltex
kusov
2.

výtlačkov II

na výstave

I'Cnlizovunt~j

II IUI

II

iného

historické pohl'adnicc v

II

jcho šírenie muximá!no v náklade 2 000

v 1'{lInci projektu

v

dect\mbri 2012.

Súkromná zberalol'ku vyhlasuje; že uvedené pohl'ndnice II ostatný obrHzový mlltcl'iú)
pochádzajú
skutočností,

zj~j

súkn)mIH~j

Mesto

zbierky

1\

predmetné dokunH.mty Ilcobsl1hujll

obchodného, bankového alebo iného tt,jO!llstVH II i.

o ochrane osobných údajov
3,

súhlas nu publikovllllic pohl'udnfc

Sládkovičovo

Č.

II

utlljovuné

sú v sÍl lade so zákonom

428/2002 Z, z.

zastúpené Ing. Antonom Szabó sa zavUzuje, že elektronické kópie
t~jto

zmluvy nepoužije

účely,

ako je uvedené v

poskytnutého obrazového materiálu a pohl'adníc tvoriacich pl'odme!
a neposkytne v žiadnej podobe

(printov~j

ilni elektronickej) na iné

tejto zmluve bez písomného súhlHSll súkromnqj zbcratel'ky a poskytnutlt elektronická databáza

bude použitá

výlučne

v súlade s touto zmluvou,

Záverečné

ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch.

V

Sládkovičove, dňa

28. novembra 2012

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

(J1 

Mgr. Hildegarda Pokreis

