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:

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

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:

MOOVI, s. r. o.
Sv. Anny 1, Ružomberok 034 01

IČO:

48 175 391

DIČ:

2120079313

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu:

SK77 0900 0000 0050 7249 2561

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jakub Krška, konateľ

Spoločnosť zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

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

II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas 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 finančného plnenia
za podmienok ustanovených touto zmluvou.
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:
súbor archívnych fotografií zo zbierkového fondu Liptovského múzea v Ružomberku
(fotoalbumy Andrej Hlinka vo fotografii I. a II., pr. č. R 2016/00312 –
00313)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 audiovizuálnom diele s názvom Hlinka s touto špecifikáciou:
a)
b)
c)
d)

žáner: celovečerný dokumentárny film
réžia: Matúš Demko, PhD.
rozsah: 62 min.
vydavateľské údaje: koprodukcia RTVS a MOOVI,s.r.o.

Nadobúdateľ sa zaväzuje v titulkoch audiovizuálneho diela uviesť zdroj nadobudnutia
použitého diela - Liptovské múzeum v Ružomberku.

IV.
Náhrada za poskytnutie licencie
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytnutú licenciu sumu430,€(slovom štyristotridsať eur) v termíne do 31. 10. 2018.

V.
Ďalšie dohodnuté podmienky
Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu vo vecne obmedzenom
rozsahuna 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, 17.10. 2018

Poskytovateľ:

V Ružomberku, 17.10. 2018

Nadobúdateľ:

