Licenčná zmluva
uzavretá podľa ust. § 40 a nasl. zák.č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Poskytovateľ :
Zodpovedné pracovisko:

CENTRUM VEDECKO‐TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Zodpovedný pracovník
vo veciach organizačných:
Funkcia:
Kontakt:

Lamačská cesta 8/A; 811 04 Bratislava
štátna príspevková organizácia
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000064743/8180
151 882
SK2020798395
Mgr. Patrícia Stanová
Odborný referent
02/69 253 129; patricia.stanova@cvtisr.sk
https://www.vedatechnika.sk
www.cvtisr.sk
(ďalej len “ poskytovateľ“)

Nadobúdateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Obecný úrad Tajov
Tajov 79, 976 34 Tajov
Ladislav Surovčík, starosta
00313882
SK2021103821
Dexia Banka (Prima Banka) a. s.
1224245001/5600
Tel./fax: 048/419 72 13, 419 73 00, Mobil: 0918 822 787
E‐mail: obec.tajov@stonline.sk
( ďalej len „nadobúdateľ“ )

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a
zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať
vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti
budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
2. Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené
a je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskyt‐
núť nadobúdateľovi Licenciu podľa tejto zmluvy.
3. Nadobúdateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovenej
a je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

Čl.II
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, t.j.
oprávnenie na jednorázovú tlač výstavy Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes (ďalej len
výstava), ktorá bude dodaná v elektronickej forme a jej využije k propagácii nekomerčného
charakteru v rámci obce Tajov.
2. Nadobúdateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť si tlač výstavy z vlastných finančných
zdrojov a jej využívanie len v rámci dohodnutých pravidiel.
Čl.III
Miesto a termín dodania výstavy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať výstavu najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti zmluvy.
2. Výstava bude dodaná v elektronickej podobe.
Čl.IV
Platobné podmienky

1. Poskytovateľ poskytuje dielo bezodplatne.
Čl.V
Využívanie výstavy a podmienky licencie

1. Nadobúdateľ je oprávnený využívať výstavu iba v súlade s dohodou s poskytovateľom, tj.
v rámci obce Tajov na nekomerčné účely.

2. Nadobúdateľ je povinný pri výstave uviesť informáciu o pôvodcovi výstavy v nasledovnom
znení:
Výstava bola zapožičaná Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
pri CVTI SR.
3. Nadobúdateľ je povinný pri vystavovaní výstavy umiestniť na viditeľnom mieste záverečný
panel (informácie o tvorcoch výstavy)
4. Nadobúdateľ je oprávnený pre svoju potrebu vytvoriť záložné kópie, ktoré však nemôžu byť
použité v rozpore so zmluvnými podmienkami.
5. Nadobúdateľ je povinný informovať poskytovateľa o aktuálnom stave využívania výstavy
(umiestnenie, presuny a pod.)
Čl.VI
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva, ako i práva a povinnosti , ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti
s ňou sa riadia zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva
nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom
vestníku. CVTI SR aj obec Tajov berú na vedomie povinnosť druhej strany na zverejnenie tejto

4.
5.

6.
7.
8.

zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dávajú súhlas
na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
V prípade nesplnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, je poskytovateľ oprávnený licenciu
zrušiť s okamžitou platnosťou.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto
zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí
nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný
spor riešiť v súlade so zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomne, formou
očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov
oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana
dostane dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa .........................
Poskytovateľ :

................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ CVTI SR

V Banskej Bystrici dňa.....................
Nadobúdateľ:

........................................................
Ladislav Surovčík
starosta obce Tajov

