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Licenčná zmluva č. LMR- Z - /2020
o použití diela podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon

(ďalej len „autorský zákon“)

I. Zmluvné strany

Poskytovateľ: Mgr. Kristýna Urbanová
Sídlo: Dvořákova 1336, 56501 Choceň, Česká republika
IČO: 3435512
Číslo účtu: CZ72 2010 0000 0026 0137 9422

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Nie je platcom DPH.

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

II. Predmet zmluvy

Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie autorského 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: súhlas
s publikáciou a použitím autorských fotografií v neobmedzenom rozsahu.
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Fotografia 1:
Rekonštrukcia odevu – mladopaleolitický lovec

Fotografia 2: zberačka eneolit –
rekonštrukcia odevu

Fotografia 4: rekonštrukcia odevu - Fotografia 5: rekonštrukcia odevu -
lužická dáma keltská žena

Fotografie budú vo formáte JPG v minimálnom rozlíšení 6000 pix.

III. Spôsob použitia diela

Poskytovateľ súhlasí s neobmedzeným rozsahom použitia fotografií nadobúdateľom.
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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 20 € za 1
fotografiu, spolu za 4 kusy 80 €.

V. Dátum a miesto plnenia

Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú sumu do 5 pracovných dní od
podpísania zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje dodať požadované fotografie do 5 pracovných
dní od pripísania platby na účet. V prípade nedodržania termínu dodania fotografií je
poskytovateľ povinný vrátiť platbu na účet nadobúdateľovi.

VI. Ďalšie dohodnuté podmienky

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na
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 dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden
exemplár.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom a nadobúdateľom a účinnosť
jeden deň po jej zverejnení na portáli nadobúdateľa.

v Ružomberku 2020 v Ružomberku 2020

Poskytovateľ: Nadobúdateľ:

Mgr. Kristýna Urbanová PhDr, Martin Krupa,
riaditeľ

Liptovského múzea v Ružomberku


