ZMLUVA O POUŽITÍ DIELA
uzatvorená podľa § 44 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským zákonom (ďalej len „autorský zákon“)
Čl. I
Zmluvné strany
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
00397687
SK 2020845255

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Kontaktné osoby zodpovedné
za zmluvné plnenie: Mgr. art. Michala Lipková, Mgr. art. Jozef Turlík
(ďalej len „Fa STU“)

a

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sídlo:
Lamačská cesta 8/A; 811 04 Bratislava
Právna forma:
štátna príspevková organizácia
Štatutárny zástupca:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
Vedúci odboru, zodpovedný
za zápožičku
Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000064743/8180
IČO:
151 882
DIČ:
2020798395
Zodpovedný pracovník
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Patrícia Stanová
Funkcia:
vedúca odboru propagácie vedy a techniky
Kontakt:
02/69 253 129; patricia.stanova@cvtisr.sk
www.cvtisr.sk
(ďalej „CVTI SR “)

Článok I
Predmet zmluvy
1.1

Fa STU týmto udeľuje súhlas CVTI SR na spracovanie „Návrhu na ocenenie k súťaži Vedec roka
SR (ďalej len „dielo“) “ do materiálnej podoby ocenenia víťazov súťaže Vedec roka Slovenskej
republiky podľa grafické znázornenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenenie“)
a to prostredníctvom tretej osoby.

1.2

CVTI SR je ďalej oprávnené použiť/používať ocenenie ako cenu pre víťazov súťaže Vedec roka
Slovenskej republiky.

1.3

Fa STU vyhlasuje, že je oprávnené uzatvoriť túto zmluvu, inak zodpovedá CVTI SR za škodu týmto
vzniknutú.

1.4

Návrh ocenia k súťaži Vedec roka Slovenskej republiky je školským dielom podľa § 51 autorského
zákona.

Článok II
Odmena za poskytnutie licencie
3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR má právo na používanie diela podľa tejto zmluvy
bezodplatne.
Článok III
Rozsah licencie

4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Fa STU udeľuje právo použiť dielo podľa tejto zmluvy časovo
a územne neobmedzene.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Fa STU je povinná bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy poskytnúť CVTI SR všetky
podklady a informácie, ktoré sú potrebné na výkon práva podľa tejto zmluvy.
Článok V
Záverečné ustanovenia

6.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

6.2

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom jej vyhotovení. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy.

6.3

Ak zákon alebo táto zmluva neustanovuje inak, je túto zmluvu možné meniť, zrušovať alebo dopĺňať
jedine na základe dohody zmluvných strán vyhotovenej vo forme písomných, očíslovaných
a datovaných dodatkov k tejto zmluve.

6.4

Právne vzťahy založené touto zmluvou, ale ňou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými
ustanoveniami autorského zákona a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo ktoré medzi nimi
vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na
vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhrady škody, a pod. sa pokúsia vyriešiť
predovšetkým dohodou.

6.6

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo príp. by sa stalo neplatným, a to aj z dôvodu zmeny
právnych predpisov niektorého štátu, v rámci ktorého sa bude plnenie podľa tejto zmluvy
uskutočňovať, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné
strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia zmluvy platnými, inak budú na nimi upravené
prípady použité ustanovenia platných právnych predpisov.

6.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto zmluva, je slobodná a vážna, a že túto
zmluvu neuzatvárajú v omyle alebo tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné
strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa .............................

.............................
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka

Príloha:
grafické znázornenie diela

V Bratislave, dňa............................

.............................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
generálny riaditeľ

Príloha č. 1 grafické znázornenie diela

