
                                                            Licenčná zmluva  
                     o použití diela podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon 

(ďalej len „autorský zákon“) 
 
 
                                                              I. Zmluvné strany  
 
 
Poskytovateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo:                                 Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
IČO:                                   35993154 
DIČ:                                 2020590363 
Bankové spojenie:              Štátna pokladnica     
Číslo účtu:                          SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
Štatutárny zástupca:           PhDr.. Martin Krupa, riaditeľ 
Vznik a právna forma:        príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského     
                                            samosprávneho kraja, zriadená 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 
Registrovaná:           MK SR pod č. RM 43/98 
 
 
 
Nadobúdateľ:                    Ján Karkoszka 
Adresa:                                
Rodné číslo:                        
Číslo OP:                            
Číslo účtu:                           
V zastúpení:                       Ján Karkoszka (vedúci hudobnej skupiny Smaily, Poprad) 
 
                                                     II. Predmet zmluvy 
 
Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na vyhotovenie a 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:  
 
publikovanie fotografií s využitím exteriérov Múzea liptovskej dediny v Pribyline v správe 

Liptovského múzea v Ružomberku na propagačné a reklamné účely a obal/potlač komerčne 

šíreného CD nosiča, pripravovaného nadobúdateľom podľa čl. III tejto licenčnej zmluvy, a 

vyhotovených na náklady nadobúdateľa právnickou alebo fyzickou osobou v zmluvnom 

vzťahu s nadobúdateľom v termíne 26. 7. 2020 (eventuálne v náhradnom termíne 

dohodnutom poskytovateľom a nadobúdateľom). 

 
                                                   III. Spôsob použitia diela     
 
Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou použije dielo: 
 



1. na propagačné a reklamné účely súvisiace s vydaním a uvedením CD nosiča a potlač/obal 
CD nosiča s názvom Jánošík (1. vydanie v plánovanom náklade 500 ks mimo dotlače)  
s touto špecifikáciou: 

 
a) žáner:   CD nosič s hudobným obsahom – pôvodnou tvorbou hudobnej skupiny Smaily, 

Poprad 
b) autor:   Ján Karkoszka 
c) vydavateľské údaje: 
      recenzenti:  

            plánovaný náklad: 500  kusov 
      vydavateľ: hudobná skupina Smaily       
      plánovaný termín vydania: 10/2020 

 
Nadobúdateľ sa zaväzuje na potlači CD nosiča uviesť zdroj nadobudnutia použitého diela,  
v prípade zverejnenia poďakovania iným participujúcim subjektom uverejniť na danom mieste 
aj poďakovanie poskytovateľovi. 
 
                                                             IV. Náhrada za poskytnutie licencie 
 
Náhrada za poskytnutie licencie podľa článku II. tejto zmluvy má formu  finančného plnenia. 
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi finančnú úhradu vo výške ......€ a príslušné 
vstupné do Múzea liptovskej dediny, stanovené podľa oficiálneho cenníka vstupného a služieb, 
zverejneného poskytovateľom na jeho webovej stránke a informačných tabuliach, za všetky 
osoby, ktoré sa zúčastnia na fotografovaní na účely uvedené v článku II. a III.  
Poskytnutá licencia sa vzťahuje na 1. vydanie CD nosiča. 
 
 
 
                                                           V. Dátum a miesto plnenia 
 
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvne dohodnutú finančnú úhradu 
v pokladni Múzea liptovskej dediny v termíne realizácie fotografovania, dohodnutom 
poskytovateľom a nadobúdateľom v tejto licenčnej zmluve, a to pri vstupe do areálu Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline a pred započatím vyhotovenia diela dohodnutého v tejto licenčnej 
zmluve.      
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi príslušné vstupné do Múzea liptovskej 
dediny, stanovené podľa oficiálneho cenníka vstupného a služieb, zverejneného 
poskytovateľom na jeho webovej stránke a informačných tabuliach, v pokladni Múzea 
liptovskej dediny za všetky osoby, ktoré sa zúčastnia na fotografovaní na účely uvedené 
v článku II. a III., v termíne realizácie fotografovania, dohodnutom poskytovateľom 
a nadobúdateľom v tejto licenčnej zmluve, a to pri vstupe do areálu Múzea liptovskej dediny 
v Pribyline a pred započatím vyhotovenia diela dohodnutého v tejto licenčnej zmluve.     
 
                                                            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. 
Nadobúdateľ zabezpečí vyhotovenie diela, uvedeného v čl. II tejto licenčnej zmluvy,  
v dohodnutom termíne, počas oficiálnych otváracích hodín, zverejnených poskytovateľom 



a v časovom rozsahu primeranom dobe trvania jeho vyhotovenia, bez ďalších časových 
prieťahov, narušenia, prerušenia a obmedzenia štandardnej návštevníckej prevádzky Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom a nadobúdateľom a účinnosť 
jeden deň po jej zverejnení na webovom portáli poskytovateľa. 
Nadobúdateľ zabezpečí vyhotovenie diela v dohodnutom termíne bez ďalších prieťahov, 
narušenia, prerušenia a obmedzenia štandardnej návštevníckej prevádzky 
 

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia  

Táto Licenčná zmluva je vyhotovená v dvoch identických vyhotoveniach, po jednom pre 
poskytovateľa i nadobúdateľa. 
Licenčná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom a nadobúdateľom 
a účinnosť jeden deň po jej zverejnení na webovom portáli poskytovateľa. 
Licenčnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov, 
podpísaných poskytovateľom i nadobúdateľom.  
Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto licenčná zmluva príslušnými ustanoveniami 
autorského zákona a Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.  
Poskytovateľ a nadobúdateľ sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov 
založených touto licenčnou zmluvou alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované vecne 
príslušným súdom v sídle poskytovateľa.  
Poskytovateľ a nadobúdateľ vyhlasujú, že si text tejto licenčnej zmluvy prečítali, jej obsahu 
porozumeli, licenčná zmluva predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.                  
  
 
 
 
V Ružomberku, 24. 7. 2020                                    V Ružomberku, 24. 7. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ:                                                               Nadobúdateľ: 
PhDr. Martin Krupa,                                                    Ján Karkoszka, 
riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku                 vedúci hudobnej skupiny Smaily 

 
 


