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Príloha č. 3 k Pravidlám súťaže  

 

ZMLUVA O POSTÚPENÍ AUTORSKÝCH PRÁV (návrh) 
 
 
uzavretá dňa ....................................... v ............................... medzi:  
 
víťazom súťaže 
zastúpeným: 
......................................................... 
......................................................... 
ďalej v tejto zmluve len „dodávateľ“ 
 
a  
 
Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY 
ul. Sobieskiego 2 
34-400 Nowy Targ 
zastúpeným: 
......................................................... 
......................................................... 
ďalej v tejto zmluve len „nadobúdateľ“ 
 
 
Cieľom uzavretia tejto zmluvy je upravenie majetkových autorských práv k vypracovanej stratégii 
informovania a komunikácie pre projekt „CESTA OKOLO TATIER“ a propagačnému heslu, ktoré vyhralo 
Súťaž, a určenie zásad jeho používania v budúcnosti.  
 

§ 1. 
Predmet zmluvy 

 
V súvislosti so získaním ceny v rámci súťaže na vypracovanie stratégie informovania a komunikácie CESTY 
OKOLO TATIER víťaz, ako autor ocenenej práce vyhlasuje, že: 
1) je autorom a tvorcom pripojeného hesla, ktoré bolo zaslané v rámci súťaže organizovanej Európskym 

zoskupením územnej spolupráce TATRY; 
2) dielo bolo vytvorené bez účasti tretích osôb a bez prijímania do dnešného dňa akýchkoľvek záväzkov, 

ktoré by obmedzovali alebo vylučovali právo víťaza na postúpenie prislúchajúcich mu práv na Európske 
zoskupenie územnej spolupráce TATRY; 

3) dielo neporušuje autorské práva tretích osôb ani nedochádza k výskytu žiadnych iných okolností, ktoré 
by mohli vystaviť Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY riziku zodpovednosti voči tretím 
osobám z titulu využívania alebo šírenia diela; 

4) v súlade s najlepším vedomím víťaza nie je dielo ani jeho časť vo vlastníctve tretích osôb a takisto 
neexistuje riziko jeho vydania bez súhlasu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY. 

 
§ 2. 

Postúpenie autorských práv 
 

1) Dodávateľ postupuje Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce TATRY bezplatne všetky majetkové 
autorské práva k ocenenému propagačnému heslu 
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2) Postúpenie dodávateľom autorských majetkových práv Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce 
TATRY zahŕňa všetky súčasne známe použiteľné nosiče a formy prezentácie.  

3) Postúpenie autorských majetkových práv k ocenenému heslu má za následok postúpenie vlastníckeho 
práva k originálu výtlačku súťažnej prihlášky na Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. 

4) Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY je oprávnené udeliť licenciu tretím osobám na využitie 
práv k heslu a postúpenie majetkových autorských práv, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. 

5) Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY môže podľa vlastného uváženia upravovať alebo 
opraviť heslo získané na základe tejto zmluvy. 

6) Dodávateľ sa vzdáva práv na povoľovanie výkonu odvodených autorských práv. 
7) Všetky materiály dodávateľa obsahujúce heslo, poskytnuté Európskemu zoskupeniu územnej 

spolupráce TATRY, prechádzajú do vlastníctva Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY vo 
chvíli ich poskytnutia. 

8) Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY si vyhradzuje právo postúpiť práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na iný subjekt bez súhlasu dodávateľa.  

9) Dodávateľ vyhlasuje, že je mu známy obsah Pravidiel súťaže. 
 

 
§ 3.  

Záverečné ustanovenia 
 

1) Vo veciach neupravených platia najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom. 

2) Zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu. 


