Licenčná zmluva
o použití diela
Komorová kachlica s tvárou Ježiša Krista z hradu Liptov
Komorová kachlica s heraldickým levom v štítovom poli
Komorová kachlica s loveckou scénou
podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
(ďalej len „autorský zákon“)

I. Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
35993154
2020590363
Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK44 8180 0000 0070 0048 1432

Štatutárny zástupca:

PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

Nadobúdateľ:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:

Castrum Liptov o.z.
Kalameny 155, 03482 Kalameny
50483013
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

SK04 0900 0000 0051 2249 0100

Štatutárny zástupca:

Ján Mrva, predseda združenia

II. Predmet zmluvy

Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len
„licencia“) v rozsahu a na účely ďalej vymedzené v tejto zmluve a nadobúdateľ sa zaväzuje

poskytnúť poskytovateľovi za udelenie licencie k dielu náhradu vo forme nefinančného plnenia
za podmienok ustanovených touto zmluvou.
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:
1. Komorová kachlica s tvárou Ježiša Krista z hradu Liptov, R 1982/1358, A 3312
nachádzajúca sa v zbierkach Liptovského múzea v Ružomberku
Domodelovaná čelná vyhrievacia stena s motívom tváre Ježiša Krista. Zobrazený motív - detail tváre, hlava je
zasadený do architektonického motívu. Kachlica - komorová, základná, riadková, nástavcová. ČVS v režnej
úprave. Nájdená počas výskumu hradu Liptov - obytný palác, severná veža. Datovaná do prvej polovice 15.
storočia. Dve podobné kachlice pochádzajú z areálu mestského hradu v Banskej Bystrici.

2. Komorová s heraldickým levom v štítovom poli z hradu Liptov, R 1982/1358,
A 3313 nachádzajúca sa v zbierkach Liptovského múzea v Ružomberku.
Domodelovaná kachlica s motívom dvojchvostého heraldického leva v štítovom poli, korunkou na hlave. Lev je
vyobrazený v skoku, obrátený heraldicky doľava. Kachlica - komorová, základná, riadková, nástavcová. ČVS v
zelenej glazúre. Nájdená počas výskumu hradu Liptov - obytný palác, severná veža. Datovaná do prvej polovice
15. storočia.

3. Komorová kachlica s loveckou scénou z hradu Liptov, R1982/1358, A 3314
nachádzajúca sa v zbierkach Liptovského múzea v Ružomberku.
Kachlica s loveckým motívom - bojovník, vojak útočiaci na medveďa. Dobová zbroj ľahkoodenca - štít, meč a
prilba vo vyobrazení je z 15. storočia. ČVS v režnej úprave. Nájdená počas výskumu hradu Liptov – obytný palác,
severná veža. Datovaná do prvej polovice 15. storočia.

Poskytovateľ poskytne objednávateľovi dielo v dohodnutom rozsahu.

III. Spôsob použitia diela
Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou použije dielo:
a) na získanie kópie predných stien komorových kachlíc odtlačením do predpripravenej
formy. Nadobúdateľ poverí zodpovednú osobu, ktorá v priestoroch Liptovského múzea
a pod odborným dohľadom správcu zbierky odtlačok urobí. Nadobúdateľ sa zároveň
zaväzuje znášať finančnú ujmu, maximálne do výšky hodnoty zbierkového predmetu,
pokiaľ dôjde k poškodeniu, prípadne zničeniu zbierkového predmetu. Následne
nadobúdateľ vytvorí vlastnú matricu na odliatie kópií, ktoré budú v rámci podpory
aktivít Castrum Liptov O.z. predávané záujemcom.
b) Nadobúdateľ sa zaväzuje uviesť na štítku každej repliky pôvod originálu - Liptovské
múzeum v Ružomberku.

IV. Náhrada za poskytnutie licencie

Nadobúdateľ sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť poskytovateľovi 5 kusov odliatych replík
z každej pôvodnej kachlice (15 kusov spolu).

V. Ďalšie dohodnuté podmienky

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu vo vecne obmedzenom rozsahu
na použitie diela.
Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených sa postupuje podľa príslušných ustanovení
autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho dva dostane poskytovateľ a dva
nadobúdateľ.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými a účinnosť jeden deň po
jej zverejnení na portáli poskytovateľa.

V Ružomberku, ............... 2018

Poskytovateľ:

V Ružomberku, ............... 2018

Nadobúdateľ:

