Licenčná zmluva
uzatvorená podľa ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
Poskytovateľ licencie:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

PEKNE & DOBRE s. r. o.
Lehockého 6, 811 05 Bratislava
Mgr. art. Martin Bajaník, konateľ
v OR Okresného sudu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka: 104726/B
48 201 529
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK85 0200 0000 0035 2514 8458

(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Nadobúdateľ licencie:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
Československá obchodná banka, a. s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len „Nadobúdateľ“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ vytvoril pre Nadobúdateľa autorské dielo „Grafické vyhotovenie vizitiek
a oficiálnych tlačovín primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“,
ktorého vyobrazenie a popis tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu na použitie Diela, úprava vzájomných práv
a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
3. Poskytovateľ touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela
za podmienok ustanovených touto Zmluvou (ďalej len „Licencia“) a Nadobúdateľ touto
Zmluvou udelenú Licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu udelenej
Licencie.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať Nadobúdateľovi Dielo zhotovené tak, aby mohlo
byť použité bez právnych a vecných vád na dohodnutý spôsob použitia a v rozsahu
udelenom Licenciou podľa tejto Zmluvy.
Článok 2
Rozsah udelenej Licencie
1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v neobmedzenom rozsahu bez
obmedzenia čo do územného, vecného a množstevného rozsahu.
2. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu podľa tohto článku Zmluvy ako
výhradnú.
3. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na všetky spôsoby použitia Diela
známe ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania
činnosti Nadobúdateľa alebo z určenia Diela v budúcnosti. Nadobúdateľ je na základe
poskytnutej Licencie oprávnený s Dielom akokoľvek disponovať a nakladať, najmä,
avšak nielen výlučne:
a) Dielo alebo jeho časti použiť a používať na účely súvisiace s činnosťou
Nadobúdateľa, ako aj rozhodovať o jeho použití,
b) vyhotovovať rozmnoženiny Diela alebo jeho častí,
c) verejne rozširovať tlačoviny obsahujúce vyobrazenie Diela,
d) akýmkoľvek iným spôsobom použiť Dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré
inak prislúchajú Poskytovateľovi v zmysle ustanovení Autorského zákona.
5. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na postúpenie Licencie tretej osobe, ako
aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej Licencie alebo jej časti. Poskytovateľ
nevyžaduje, aby ho Nadobúdateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval.
6. Nadobúdateľ je oprávnený, nie však povinný, Licenciu podľa tohto článku Zmluvy
využiť.

Článok 3
Odmena za udelenie Licencie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu
za jednorazovú odmenu vo výške 1 600 EUR (slovom tisícšesťsto eur) bez DPH.
K cene za odmenu bude fakturovaná DPH v zmysle právnych predpisov v čase dodania
zdaniteľného plnenia.
2. Nadobúdateľ uhradí Poskytovateľovi odmenu za udelenie Licencie vo výške podľa
odseku 1 tohto článku Zmluvy bezhotovostne na účet Poskytovateľa na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom s lehotou splatnosti 15 dní od doručenia faktúry
Nadobúdateľovi.

Článok 4
Komunikácia zmluvných strán
1. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny
musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom
alebo osobne.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.
Článok 5
Trvanie Zmluvy a ukončenie Zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania autorskoprávnej ochrany Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody
zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy.
3. Poskytovateľ a Nadobúdateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy výlučne v prípade, ak
niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a ani v lehote určenej
v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom, keď
prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto Zmluvy neplatným,
nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú nahradiť ustanovenia, ktoré sa preukážu ako právne neplatné, ustanoveniami
s rovnakým alebo čo najbližším účelom sledovaným pôvodným neplatným
ustanovením.
4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán dostane dve (2) vyhotovenia.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle Nadobúdateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1.
Príloha č. 1 – Grafický návrh - vyobrazenie a popis

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za PEKNE & DOBRE, s. r. o.:

Za Hlavné mesto Slovenskej Republiky
Bratislava:

.......................................................
Mgr. art. Martin Bajaník
konateľ

.......................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

