L I C E N C N Á

Z M L U V A

uzatvorená v súlade s ustanovením § 65 a nasl. zákona c. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v platnom znení (dalej len „autorský zákon") medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Autor:

Ing. Karol Hlavác

Adresa:
Narodený:
Kontakt:
(dalej len „autor")

a
2. Nadobúdatel:
So sídlom:
Zastúpený:
ICO:
DIC:

Mesto Trencín
Mierové námestie 2, 911 64 Trencín
Mgr. Richardom Rybníckom, primátorom mesta
00312037
2021079995

(dalej len „nadobúdatel")

I. Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora v prospech nadobúdatela
na použitie autorského diela, ku ktorému má autor autorské právo a to:
štúdia: „PD námestie Rozkvet" z 9/2017{da\ei len „dielo")
za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

11. Spôsob použitia diela
1.

Autor na základe tejto zmluvy udeluje nadobúdatelovi súhlas na použitie diela
(licenciu) v rozsahu stanovenom v § 19 autorského zákona, a to najmä:
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podla § 131,
d) vyhotovenie rozmnoženíny diela,
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženíny diela
f) uvedenie diela na verejnosti.

2.

Autor zároven udeluje nadobúdatelovi súhlas na dopracovanie diela do vyšších
stupnov projektovej dokumentácie aj inou osobou ako autorom. Na základe takto

udeleného súhlasu môže byt dielo použité pri dalšej projektovej cinnosti napr.
ako podklad pre potreby verejného obstarávania.

III. Rozsah licencie
1.

Autor udeluje nadobúdatelovi licenciu bez akéhokolvek územného
vecného obmedzenia.

alebo

2.

Zmluvné strany s a dohodli, že licencia, ktorú autor udeluje na základe tejto
zmluvy nadobúdatelovi je výhradná. To znamená, že autor nesmie udelit tretej
osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a zároven
s a zaväzuje, že s a sám autor zdrži použitia diela spôsobom, na ktorý udelil
výhradnú licenciu.

3.

Autor udeluje zmluvou nadobúdatelovi súhlas na postúpenie licencie tretej osobe
v rozsahu udelenej licencie (tzv. sublicencie) v súlade s § 72 ods. 1 autorského
zákona.

IV. Doba použitia práv
1.

Autor touto zmluvou udeluje nadobúdatelovi licenciu na použitie diela na casovo
neobmedzené obdobie, minimálne však po dobu trvania majetkových práv autora
k dielu.

V. Odmena
1.

Zmluvné strany s a dohodli na bezodplatnom poskytnutí licencie podla tejto
zmluvy.

VI. Záruky
1.

Autor touto zmluvou zarucuje skutocnost, že je držitelom všetkých práv autora
k dielu podla autorského zákona.

VII. Záverecné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a úcinnost nadobudne v den nasledujúci po dni, v ktorom bude
zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka.

2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy s a môžu uskutocnit výlucne formou písomných
dodatkov k tejto zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Zmeny a doplnky uskutocnené inou formou s a považujú z a
neplatné a pre úcastníkov nie sú záväzné.

3.

V prípade ak dôjde k porušeniu touto zmluvou založeného právneho vztahu v
dôsledku neplnenia povinností stanovených touto zmluvou, má poškodená
strana právo na náhradu škody, ktorá jej tým vznikla.

4.

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých jeden obdrží autor a tri
obdrží nadobúdatel.

5.

V súlade s § 11 zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení, autor súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov nadobúdatelom, v
rozsahu v akom sú uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu
tejto zmluvy a z a úcelom ich spracovania v informacných systémoch
nadobúdatela ako aj oprávneného zverejnovania údajov v súlade s platnou
právnou úpravou. Autor udeluje súhlas dobrovolne, na dobu neurcitú. Po
ukoncení platnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohladávok
súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas kedykolvek odvolat písomným
oznámením nadobúdatelovi.

6.

Úcastníci prehlasujú, že si zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvorili
vážne a slobodne, nie v tiesni a ani z a nápadne nevýhodných podmienok, co
potvrdzujú vlastnorucnými podpismi.

7.

Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené s a riadia
príslušnými ustanoveniami zákona c. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

V Trencíne, dna

11 OKT. 2917

V Trencíne, dna

Autor:

podpis anonymizovaný \
Mgr. Richard Rybnícek
primátor mesta Trencín

Ing. Karol Hlavác

