
Licenčná zmluva na použitie autorského diela   
uzatvorená podľa § 65 a nasl. 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v  znení neskorších predpisov (ďalej len ,,autorský 
zákon “) medzi zmluvnými stranami: 

 

1.  Autor diela 
 
Titul, meno a priezvisko: Ing. arch. Magdaléna Janovská 

Dátum narod.:    

Trvalý pobyt:                Vysoká 65, 054 01  Levoča  

 

(ďalej len „Autor“) 

a 

2. Nadobúdateľ 

Názov:   Liptovské múzeum v Ružomberku  

Sídlo:  Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok 

IČO:  35993154 

DIČ:                                2020590363 

Štatutárny orgán:  PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 

 

(ďalej len „Nadobúdateľ“) 

(Autor a Nadobúdateľ ďalej spoločne  len „Zmluvné strany“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

ČL. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Autor diela na základe Zmluvy o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka na zhotovenie prípravnej projektovej dokumentácie zo dňa 16.9.2010, číslo 
524/10, vytvoril  a dodal  Liptovskému múzeu dielo -  štúdiu s názvom: „Ideový zámer 
(štúdia) pre komplexné využitie pamiatky – Hrad Likava“ za účelom vytvorenia prípravnej 
dokumentácie pre ukončenie obnovy hradu s návrhom etapizácie a stanovením 
aproximatívneho nákladu pre realizáciu obnovy. 

2. Autor  vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa 
tejto zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili uzavretiu 
tejto zmluvy a/alebo udeleniu licencie podľa tejto zmluvy.  



3. V prípade, že sa neskôr preukáže vyhlásenie autora podľa bodu 2 tohto článku zmluvy ako 
nepravdivé, zodpovedá autor Nadobúdateľovi za škodu, ktorá by mu v dôsledku uvedeného 
vznikla alebo vznikne. 

ČL.II 
Predmet zmluvy a účel zmluvy 

 
1. Autor  touto zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie diela bližšie 

špecifikovaného v článku I. bode 1. tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) za podmienok ďalej 
uvedených v tejto zmluve.  

2. Účelom uzavretia tejto zmluvy je záujem využiť štúdiu najmä z dôvodu procesu obnovy 
hradu a ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie, v procese následného 
využitia projektovej dokumentácie pre  zabezpečenia financovania stavby prostredníctvom 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných grantových systémov, ako aj pre 
účely samotnej realizácie a prevádzky stavby a jej prípadných neskorších zmien, opráv, 
údržby a rekonštrukcií. 

 

Článok III. 
Spôsob použitia diela 

 
1. Autor týmto udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na všetky spôsoby použitia diela bližšie 

špecifikovaného v článku I. bode 1. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu 
tejto zmluvy a to najmä na:  
 
a) spracovanie diela (napr. zmena, úprava, dokončenie, adaptácia alebo iný zásah do diela) 
b) spojenie diela s iným dielom (napr. vypracovanie projektovej dokumentácie,  

zapracovanie do územného plánu, podklad pre posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie)  

c) vyhotovenie rozmnoženiny diela  
d) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela  
e) uvedenie diela na verejnosti  verejným vykonaním diela, vrátane realizácie stavby, jej 

prípadných neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie, alebo verejným prenosom 
diela.  

2.   Licencia udelená touto zmluvou oprávňuje Nadobúdateľa použiť dielo špecifikované  
v článku I. bode 1 tejto zmluvy priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom 
tretích osôb (napr. dodávateľov projekčných služieb, spracovateľov územných plánov). 

Článok IV. 
Rozsah udelenej licencie 

 
1. Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu potrebnom na 

dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Územný rozsah je teritoriálne neobmedzený.  
 
 

Článok V. 
Udelenie výhradnej licencie 

 
1. Autor  udeľuje Nadobúdateľovi licenciu ako výhradnú licenciu.  



2. Autor nie je oprávnený udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený 
výhradnou licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil 
výhradnú licenciu. 

3. Nadobúdateľ je oprávnený, nie však  povinný výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou 
využiť.  
 

Článok VI. 
Trvanie licencie 

 
1. Autor  udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na celu dobu trvania autorských majetkových práv 

k dielu bližšie špecifikovanému v článku I. bode 1 tejto zmluvy. 
 

Článok VII. 
Odmena za licenciu 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli , že Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

 
 

Článok VIII. 
Nakladanie s licenciou 

 
1. Autor  týmto nadobúdateľa oprávňuje k udeleniu súhlasu tretej strane na použitie diela 

bližšie špecifikovaného v článku I. bode 1. tejto zmluvy v rozsahu udelenej licencie podľa 
tejto zmluvy (ďalej len „Sublicencia“), ako aj k postúpeniu licencie udelenej podľa tejto 
zmluvy na tretiu osobu. 

2. O udelení Sublicencie a o postúpení licencie na tretiu osobu je Nadobúdateľ povinný 
informovať Autora.  

3. Sublicenciu je nadobúdateľ oprávnený udeliť ako bezodplatnú a nevýhradnú. 
4. Nadobúdateľ je oprávnený postúpiť licenciu bezodplatne.  
5. Zmluvné strany sa dohodli, že udelenie súhlasu autora Nadobúdateľovi na poskytnutie 

sublicencie a udelenie súhlasu autora Nadobúdateľovi s postúpením licencie je 
bezodplatné. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle nadobúdateľa. Autor berie na 
vedomie to, že táto zmluva je v zmysle ust. §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode 
informácií v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou.  

2.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia dostane 
Autor a dve (2) vyhotovenia dostane Nadobúdateľ licencie.  

3.   Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami 
z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami Autorského zákona, 
Občianskym zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.  

4.   Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len vo forme písomných dodatkov k 
tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa stávajú jej nedeliteľnou 
súčasťou.  

5.    Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť 
nie je ničím obmedzená. 



 6. Táto zmluva sa uzatvára po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Obidve zmluvné 
strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a vážne, 
nekonali v omyle, ani pod nátlakom, alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu 
zmluvy porozumeli a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami 
uvedenými v tejto zmluve.  

 

 

         V ..................., dňa ..................                     V Ružomberku, dňa ....................  

 

        Autor Nadobúdateľ 

        ........................................... ........................................... 

Ing. arch. Magdaléna Janovská                             za Liptovské múzeum v Ružomberku 

  PhDr. Martin  Krupa 

  

 


