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LICENČNÁ ZMLUVA č. 03/2021
uzatvorená v zmysle§ 65 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z
(Autorský zákon)
1 Zmluvné strany
l .1 Poskytovateľ (autor):

VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54,974 01 Kynceľová

(ako vykonávateľ majetkových práv autora k
zamestnaneckému dielu.)

zastúpený: Milan Paprčka - konateľ
Bankové spojenie:
IČO: 46747770
DIČ: 2023577611

!Č' DPH: SK2023577611
Okresný súd Banská Bystrica oddiel: sro
Vložka č. 22742/S, ďalej len „poskytovate/"'
- ďalej len „poskytovate!"'
1. 1 Nadobúdateľ:

Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 O1 Oščadnica
zastúpený: Marián Plevko, Ing. ,starosta
IČO: 00314170
DIČ:2020421513
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:
Radoslav Kohut - správca IT
- ďalej len „ nadobúdate!"'

2 Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je súhlas poskytovateľa na použitie diela Ueho časti) v zmysle §65
Autorského zákona.
2.2 Poskytovateľ udeľuje súhlas na použitie vyhotovenej mapy:
Turistická mapa Oščadnica Rača č . 1 0 1 - turistický výrez v mierke: 1:10 OOO
na tento účel: prezentácia obce a okolia na rôzne marketingové účely
2.3 Poskytovateľ uvedené dielo nadobúdateľovi dodá v digitálnej podobe najneskôr týždeň po
doručení podpísanej zmluvy na email: radoslav.kohut@oscadnica.sk

3 Podmienky zmluvy
3.1 Nadobúdateľ licencie realizuje práva nadobudnuté podľa č. II. tejto zmluvy najneskôr do
25.03.2025. Uplynutím tejto lehoty jeho práva na použitie a uverejnenie diela zanikajú.
3.2 Poskytovateľ vystaví na základe tejto zmluvy daňový doklad.
3.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytnutie licencie vo výške:
930 € s DPH v lehote IO dní po obdržaní daňového dokladu, resp. 14 dní po odoslaní daňového
dokladu.
3.4 V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti v zmysle bodu 3.3 tejto zmluvy, zmluvné
strany dohodli úrok z omeškania vo výške O, 1% za každý deň omeškania.
3.5 Nadobúdateľ je oprávnený predmet licencie použiť a uverejniť v nezmenenom stave.
3.6 Nadobúdateľ je v uverejnení podľa bodu 2.2. článku II. tejto zmluvy povinný v produkte
umiestniť: logo „VKÚ Harmanec„
3. 7 Nadobúdateľ nie je oprávnený propagovať v diele tretie firmy, spoločnosti, osoby alebo
prevádzky komerčného charakteru bez písomného súhlasu Poskytovateľa.
3.8 Nadobúdateľ nie je oprávnený k poskytovaniu sublicencie na predmet tejto zmluvy.
3.9 Ako doklad o splnení podmienok tejto zmluvy zašle nadobúdateľ 1 ks výtlačku, fotografiu
použitia diela väčších rozmerov, resp. odkaz na použitie diela v digitálnej podobe
3.10 Za porušenie ustanovení tejto zmluvy podľa bodov 2.2; 3.1; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 a 3.9 zaplatí
nadobúdateľ poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku odmeny podľa článku 3.3.
a to do 10 dní od zistenia porušenia niektorého z týchto ustanovení.
4 Záverečné ustanovenia
4.1 Táto licenčná zmluva upravuje výlučne výkon majetkových práv autora.
4.2 Zmluva nadobúda plarnosľ dňom podpisu zmiuvy oboma zmluvnými stranami.
4.3 Akékoľvek porušenie tejto zmluvy týkajúce sa výkonu majetkových práv autora bude
kvalifikované ako neoprávnený zásah do autorských práv.
4.4 Na každé ďalšie použitie a uverejnenie diela ako je vymedzené v bode 2.2. je potrebná nová
licenčná zmluva.
4.5 Na neupravené podmienky touto zmluvou sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
Autorského zákona a Občianskeho zákonníka.
4.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch - po jednom pre každú zmluvnú stranu.

30. JÚL 2021
V Kynceľovej, dňa ........................ .
Vl<U Harm;,ncc, s.r.o.
k'.•!··.

