
L i c e n č n á  z m l u v a

29. OS. m

uzatvorená podľa ustanovení § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“) medzi

Zmluvné strany:
Nadobúdateľ:

Mesto Fiľakovo 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075 
DIČ:202115052
Zastúpený: Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava 
IČO: 31755194 
IČ DPH: SK 2021491560 
DIČ:2021491560
Zastúpený: PhDr. Katarína Košová, generálna riaditeľka

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu poskytovateľa na použitie diela 
nadobúdateľovi a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán.

2. Dielo, resp. poskytnutý digitálny obsah predstavuje objekt kultúrneho a historického 
dedičstva -  Fiľakovský hrad, ktoré bolo zhotovené do digitálnej podoby poskytovateľom. 
Dielo, resp. digitálny obsah poskytovateľ odovzdá nadobúdateľovi tejto zmluvy 
bezodplatne.

II. Práva a povinnosti nadobúdateľa

1. Licencia poskytnutá nadobúdateľovi bez časového obmedzenia, pričom spôsob 
použitia diela nadobúdateľom je nasledovný:
Vyhotovenie projektovej dokumentácie k zámeru obnovy (reštaurovania) pamiatky.

2. Nadobúdateľ je oprávnený použiť dielo aj na prezentáciu pamiatky bez komerčných 
zámerov, čiže dielo nebude slúžiť na komerčné využitie..

3. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom udelení licencie.

(ďalej len Nadobúdateľ“)

Autor - Poskytovateľ:

(ďalej len poskytovateľ“)

I. Predmet zmluvy



III. Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený nakladať s dielom, resp. obsahom 
poskytnutým nadobúdateľovi v súlade s touto zmluvou, a že je oprávnený 
poskytnúť nadobúdateľovi dielo na účel, dobu a za podmienok stanovených v 
tejto zmluve.

2. Poskytovateľ diela je zodpovedný za správnosť poskytnutých údajov a za riadne 
vysporiadanie autorských práv poskytnutého diela pre jeho ďalšie sprístupnenie.

3. Poskytovateľ udeľuje licenciu na celý čas trvania doby právnej ochrany diela.

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými 
zástupcami

2. Obe zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že akékoľvek použitie obsahu 
poskytovateľa mimo rozsah stanovený v tejto zmluve je podmienený písomným 
súhlasom poskytovateľa.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
získava jednu.

4. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná iba písomnou formou 
prostredníctvom číslovaných doplnkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5. Právne vzťahy, ktoré nie sú vyriešené touto zmluvou, sa riadia právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.

6. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluve rozhoduje miestne a vecne príslušný 
súd Slovenskej republiky.

Dňa: 03.06.2016

Vo Fiľakove

Nadobúdateľ:
Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta 

Fiľakovo

Dňa :  - 8 .  J Ú N  2 0 1 6

V Bratislave

Poskytovateľ:
PhDr. Katarína Košová 

generálna riaditeľka 

Pamiatkový úrad SR


