
1 

 

Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov 

v zmysle Zák. č. 185/2015 Z. z. 

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

 

č. AF3-37/2020 

  

Zmluvné strany 

Múzeum mesta Bratislavy 

Zriadené  Zriaďovacou  listinou  Hl. mesta  SR  Bratislavy  č.  746/2009,  príspevková  

organizácia  Hl. mesta SR Bratislavy. 

Sídlo:     Radničná 1, 815 18 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy:  Mgr. Anna Pospíšilová 

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:     

IBAN:      

IČO:     00179744 

DIČ:     2020801761 

Kontakty:            

(ďalej len „MMB”) 

 

 

Žiadateľ:    Mgr. Denis Haberland 

Trvalé bydlisko:    

Dátum narodenia:    

Kontakty:     

 

 (ďalej len „žiadateľ”) 

 

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto   zmluva  upravuje  podmienky  udelenia  súhlasu  k  reprodukčným  právam  

vzťahujúcim  sa k digitálnemu záznamu zbierkového predmetu MMB:  

P-04061 a k jeho odbornému popisu. 

 

2. Súhlas  sa  udeľuje  na  reprodukčný účel použitia vo výskumnej dokumentácii k objektu 

tzv. Koloničovej kúrie v Rači na Alstrovej ul. (dnes Nám. A. Hlinku 3). 

 

3. Súhlas na použitie fotografií špecifikovaný v bode 2. tohto článku sa udeľuje jednorazovo 

pre poskytnutie digitálneho záznamu zbierkových predmetov (ďalej len fotografický 

materiál) na základe písomnej žiadosti žiadateľa. 
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II. 

Cena a spôsob realizácie úhrady za poskytnutie fotografického materiálu 

 

1. MMB účtuje žiadateľovi poplatok za poskytnutie fotografického materiálu MMB 

špecifikovaných v bode 1. článku I. na účel definovaný v bode 2. článku I. tejto zmluvy 

na základe cenníka MMB vo výške 5,- € + 20% DPH za jeden digitálny záznam,  spolu 

6,-€ s DPH. Poplatok bude realizovaný prevodom z účtu na účet MMB alebo v hotovosti 

v pokladni MMB. 

 

 

  III. 

Použitie reprodukcií 

 

1. MMB zapožičiava fotografický materiál žiadateľovi na reprodukovanie za účelom 

definovaným v bode 2. článku I. tejto zmluvy. Akékoľvek iné, resp. ďalšie použitie 

fotografického materiálu bez predchádzajúceho súhlasu MMB je porušením zmluvných 

podmienok.  

 

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

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

samostatnej novej zmluvy.  

 

3. Žiadateľ je povinný pri použití fotografického materiálu uviesť jeho pôvod: Zo zbierok 

Múzea mesta Bratislavy.  

 

 

IV. 

Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade, že žiadateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa použitia fotografického 

materiálu a reprodukcia diela bude zverejnená bez vedomia MMB a jeho 

predchádzajúceho súhlasu na reprodukciu, MMB je oprávnené požadovať od žiadateľa 

náhradu reprodukčného poplatku 12,- €. 

 

 

V. 

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 obsahu 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. MMB, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadateľa v súlade s nariadením 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rámci 

predzmluvného a zmluvného vzťahu na základe zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
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a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o múzeách a galériách“), vrátane súvisiacich dokumentov, za účelom udelenia 

súhlasu na použitia fotografií zbierkových predmetov podľa tejto zmluvy. Osobné údaje 

môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitného predpisu, 

predovšetkým v rámci štátneho odborného dohľadu alebo kontroly na základe zákona 

o múzeách a galériách. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu desať rokov. Dotknutá osoba 

si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie 

osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať 

sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania 

a ochrany osobných údajov sú dostupné na webovom sídle MMB.  

 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých žiadateľ 

dostane jedno vyhotovenie. 

 

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle MMB. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB. 

 

 

V Bratislave, dňa 5.2.2020      V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Peter Hyross               Mgr. Denis Haberland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


