Licenčná zmluva
o použití diela podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
(ďalej len „autorský zákon“)
I. Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, Slovenská
republika
35993154
2020590363
Štátna pokladnica
SK44 8180 0000 0070 0048 1432
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

Vznik:

podľa zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom
č. 2002/7 zo dňa 1. 4.2002
Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Nadobúdateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
Spoločnosť zapísaná:

NLN, s. r. o. –Nakladatelství Lidové noviny
Náprstkova 10, 110 00 Praha 1, Česká republika
48534391
CZ48534391
Komerční banka, Praha 2
86908051/0100
RNDr. Eva Plešková, riaditeľka
Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 18848

(ďalej len „nadobudateľ“ alebo „zmluvná strana“)

II. Predmet zmluvy
Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie diela 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:
Historická pohľadnica “Kostol v Černovej”, kolorovaná, vyd. Alexander Klimáček,
Ružomberok, 1912, evidenčné č. 35455, zo zbierkového fondu Liptovského múzea v
Ružomberku v reprodukovanej elektronickej verzii, spôsobilej na použitie na účely
vymedzené v tejto zmluve:
III. Spôsob použitia diela
Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou použije dielo:

1. v knižnej publikácii s názvom Republika československá 1918 – 1939 (1. vydanie
v plánovanom náklade mimo dotlače) s touto špecifikáciou:
a)
b)
c)
d)
e)

žáner: reprezentatívna publikácia charakteru medzinárodnej vedeckej syntézy
autor: PhDr. Dagmar Hájková. Ph.D., PhDr. Mgr. Pavel Horák, Ph.D. (eds.)
a kol.
rozsah: cca 800 strán
vydavateľské údaje: Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, vydanie 1., náklad
neuvedený, EAN 9788074226344

Nadobúdateľ sa zaväzuje v knižnej publikácii uviesť zdroj nadobudnutia použitého diela,
v prípade zverejnenia poďakovania iným participujúcim subjektom v knižných publikáciách
uverejniť na danom mieste aj poďakovanie poskytovateľovi.
IV. Náhrada za poskytnutie licencie
Nadobúdateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi PDF elektronickú verziu knižnej publikácie
Republika československá 1918 – 1939 vo vysokom rozlíšení pre jeho odbornú knižnicu
v Liptovskom múzeu v Ružomberku na zodpovedajúcom dátovom nosiči.
V. Dátum a miesto plnenia
Nadobúdateľ sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi zmluvne dohodnutú formu nefinančného
plnenia v zmysle článku IV. na adresu Liptovského múzea v Ružomberku uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy do 15 dní od dodania nákladu knižnej publikácie nadobúdateľovi.
VI. 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 nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom a nadobúdateľom a účinnosť
jeden deň po jej zverejnení na portáli poskytovateľa.

V Ružomberku, ............... 2018

Poskytovateľ:

V Prahe, ............... 2018

Nadobúdateľ:

