
Licenčná zmluva 
uzavretá zákona § 65 a nasl. Autorského zákona 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Meno: Ústav pamäti národa 
Sídlo: Miletičova 19,P. O. Box 29 

820 18 Bratislava 218 
Štatutárny zástupca: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M., predseda Správnej 

rady ÚPN 
IČO: 37 977 997 
DIČ: 2021736365 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Bratislava 

IBAN:SK31 1100 0000 0026 2185 2328 
( ďalej len "ÚPN") 

a 

Meno: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 
Sídlo: Bratislava 
Dátum narodenia: 
Bankové spojenie: 

(ďalej len "Autor") 

( ďalej "zmluvné strany") 
Článok II. 

Predmet zmluvy 

Na základe dohody zmluvných strán udeľuje autor touto zmluvou ÚPN výhradnú licenciu na 
realizáciu a používanie svojho diela "Biskup Štefan Bamáš". 

Článok III. 
Autorský honorár 

l .Odmena autora za udelenie výhradnej licencie a za súhlas na použite diela, šírenie diela 
predstavuje 200 eur (slovom: dvesto Eur). 

2. Autorská odmena bude Autorovi vyplatená najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Predmetná odmena pozostáva z daru určeného na vydanie 
predmetnej publikácie, ktorý získalo ÚPN. 

Článok IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Autor vyhlasuje, že k dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy, má autorské právo a je 
oprávnený nakladať s ním. 
2. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú 
ustanoveniami Autorského zákona a ostatnými predpismi právneho poriadku Slovenskej 
republiky vzťahujúcimi sa na predmet tejto zmluvy. 



3. Autor dáva ÚPN súhlas, aby jeho osobné údaje uvedené v tejto zmluve spracúval pre svoje 
potreby po dobu účinnosti tejto zmluvy a jej úschovy a archivácie podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 
5. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len formou písomných číslovaných dodatkov 
odsúhlasených zmluvnými stranami. 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, určených 
po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne oboznámili, že táto 
zmluva sa zhoduje s prejavmi ich vôle, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

V Bratislave, dňa 15. O 1. 2018 V Bratislave, dňa 15. O 1. 2018 

(podpísané) (podpísané) 

Mgr. Mgr. Andreh KlJÍrnavslk:á, PhD., LL.M. Prof PhDr. Róbert Letz, PhD. 
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