
Licenčná zmluva

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

(ďalej len „autorský zákon“)

I.

Zmluvné strany

Poskytovateľ: Ing. Michal Mačička, CSc.

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

Nadobúdateľ: 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

(ďalej len „nadobúdateľ“ 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:



autorský dokumentárny film Čiernovážska mašinka v reprodukovanej elektronickej
verzii, spôsobilej na použitie na účely vymedzené v tejto zmluve

III.

Spôsob použitia diela

Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou opakovane použije dielo na jeho verejnú prezentáciu
počas otváracích hodín expozícií Múzea liptovskej dediny a Národopisného múzea Liptovský
Hrádok a počas doby konania kultúrnych podujatí organizovaných nadobúdateľom
v uvedených expozíciách, a to v období od uzavretia a nadobudnutia platnosti tejto zmluvy až
do 31. 7. 2021 vrátane.

Nadobúdateľ sa zaväzuje v textáži svojich propagačných a informačných materiáloch, na
ktorých bude  prezentácia diela anoncovaná a propagovaná, uviesť zdroj nadobudnutia a meno
autora a majiteľa použitého diela – Ing. Michala Mačičku, CSc.

IV.

Náhrada za poskytnutie licencie, dátum a spôsob jej plnenia

Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytnutú licenciu sumu (slovom
eur) v hotovosti v termíne do troch pracovných dní po podpísaní licenčnej zmluvy.

V.

Ďalšie dohodnuté podmienky

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu vo vecne obmedzenom rozsahu
na použitie diela.

Vo veciach touto licenčnou zmluvou výslovne neupravených sa postupuje podľa príslušných
ustanovení autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Licenčná zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho dva dostane poskytovateľ
a dva nadobúdateľ.

Licenčná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom i nadobúdateľom
a účinnosť jeden deň po jej zverejnení na webovom portáli nadobúdateľa.

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 Liptovskom Hrádku, .............2020                                    V Ružomberku, ................... 2020

Poskytovateľ: Nadobúdateľ:

Ing. Michal Mačička, CSc.                                                    PhDr. Martin Krupa,
riaditeľ Liptovského múzea v  Ružomberku


