LICENČNÁ ZMLUVA Č. 2/2018
uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z. z
(autorský zákon) v platnom znení
Autor:
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Bankové spojenie:
IBAN:

Branislav
Mgr. Rezník

(ďalej len „autor“)
Nadobúdateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba :
E-mail :

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves
Ing. Zuzana Krempaská
31297927
2021432798
Štátna pokladnica
SK60 8180 0000 0070 0018 4518
muzeumspisa@muzeumspisa.com
(ďalej len „nadobúdateľ“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmet zmluvy tejto Licenčnej zmluvy č.2/2018 sa riadi obsahom Darovacej zmluvy
uzatvorenej medzi Detským múzeom, o.z ako darcom a Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi
ako obdarovaným v ktorej sú uvedené v čl. I – V. všetky práva a povinnosti zmluvných strán
pri používaní interaktívnej výstavy „Múdro sporiť, rozumne míňať“. „Predmetom licencie“
je teda udelenie súhlasu autora nadobúdateľovi na použitie diela (ďalej len „licencia“)
a úprava práv a povinností zmluvných strán.
1.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie prizvanie autora k realizácií výstavy a konzultovať
s ním spôsob a rozsah prezentovaných častí „ Múdro sporiť, rozumne míňať“ interaktívna
výstava pre deti (ďalej len dielo).
1.3. Odmena za túto prácu je predmetom dohody autora a obdarovaného.
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Článok 2
Spôsob použitia diela, rozsah a čas udelenia licencie

2.1 Autor je prizvaný k inštalácii výstavy „ Múdro sporiť, rozumne míňať“, ktorej
inštalácia
bude realizovaná v priestoroch sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01
Spišská Nová Ves.
2.2

Licencia je poskytnutá pre všetky druhy použitia.

2.3 Nadobúdateľ nemá právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej
osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu autor predmetu licencie nedáva
súhlas.
2.4 Autor vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného
vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv
uvedených v tomto článku.

Článok 3
Odmena za licenciu

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Autor poskytne nadobúdateľovi Licenciu za odmenu.
3.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi za licenciu sumu 1 000,-€ slovom
jedentisíc € jednorázovo bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej len ako
„Odmena“).
3.3 Autor je povinný zabezpečiť riadne zdanenie a odvody z vyplatenej odmeny v zmysle
platnej legislatívy SR.
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Článok 4
Prehlásenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
4.1 Autor prehlasuje, že dielo je predmetom autorského práva v zmysle autorského zákona,
keďže je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľnými zmyslami.
4.2 Autor prehlasuje, že udelením licencie nezasahuje do autorských alebo iných práv tretích
osôb.
4.3 Odmena je splatná do 31.12.2018 a bude pripísaná na bankový účet autora.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zo Zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis tejto Zmluvy.
5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými
Zmluvnými stranami.
5.3

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju
uzatvárajú slobodne.

Miesto: V Spišskej Novej Vsi

Dňa:

Autor: ............................................

Nadobúdateľ: ...................................
Múzeum Spiša – riaditeľka

3

