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

(ďalej len „autorský zákon“) 
 
 
                                                              I. Zmluvné strany  
 
Poskytovateľ:                          Liptovské múzeum  
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:           PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
 
  
 
Nadobúdateľ:    TIVEL, s.r.o.                
Sídlo:      Mostová 1340/19, 034 01 Ružomberok  
IČO:    36371572 
DIČ:   SK 202 012 4062   
Číslo účtu:  SK3409000000000330048293                                             
                             
             
 
                                                              II. Predmet zmluvy 
 
Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje súhlas nadobúdateľovi 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: súhlas 
s publikáciou fotografií vybraných zbierkových predmetov v správe Liptovského múzea na 
komerčné účely    
 
ZOZNAM PREDMETOV 
Fotografia, čoi 31529 
Fotografia, čoi 65394 
Fotografia, PO 35075 
Fotografia, PO 35670 
Fotografia, PO 35043  
Fotografia, PO 35673 
Fotografia čoi 87986 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              III. Spôsob použitia diela     
 
Nadobúdateľ v súlade s touto zmluvou použije dielo: v priestoroch budovy na Mostovej ulici 
č. 1340/19 v Ružomberku  
 
Nadobúdateľ sa zaväzuje pri použití fotografií 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 10.-- € za jednu 
fotografiu, celková suma je 70,-- € 
 

V. Dátum a miesto plnenia 
 
 
Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi finančnú úhradu vo výške 70,-- € na účet 
poskytovateľa  v termíne do 14 dní od podpísania zmluvy podľa vystavenej faktúry  
                                                              

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. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 
jednom exemplári. 
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poskytovateľom a nadobúdateľom a účinnosť 
jeden deň po jej zverejnení na portáli poskytovateľa.  
 
 
 
v Ružomberku                                                        v Ružomberku                           
 
 
 
 
Poskytovateľ:                                                                   Nadobúdateľ:  
                                                                                      
 
 
 
  PaedDr. Michal Kovačic, PhD.  
                riaditeľ  
Liptovského múzea v Ružomberku 


