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

 

Nadobúdateľ:  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava   

Sídlo:               Oravský Podzámok č.9, 027 41  Oravský Podzámok       

Štatutárny orgán:  PaedDr. Mária Jagnešáková  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica   

IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0048 1213                 

SWIFT:    

IČO:               36145106 

IČ DPH:    

DIČ:    2021437913  

Kontaktná osoba:   PaedDr. Mária Jagnešáková  

Webové sídlo:   www.oravskemuzeum.sk  

E-mail:                           veduca.marketing@oravskemuzeum.sk 

(ďalej len „Nadobúdateľ“) 

 

Prevodca:   Class s.r.o. 

Sídlo:   Pražská 4, 040 01 Košice   

Štatutárny orgán:  Ing. Lenka Šingovská, konateľka      

Právna forma:     spoločnosť s ručením obmedzeným   

Register:   Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 37928/V 

Bankové spojenie:         Slovenská sporiteľňa, a.s.          

IBAN:                SK1409000000005077365326            

IČO:    48 324 949 

DIČ:   2120129869              

IČ DPH:    

Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Šingovská  

Telefón:   0904 462 750 

Fax:    

Webové sídlo:   www.ClassSLOVAKIA.sk 

E-mail:   info@classslovakia.sk   

(ďalej len „Prevodca“)  

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

Sa dohodli na tejto Licenčnej zmluve (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Prevodca disponuje výhradnou licenciou na dielo definované v článku II tejto zmluvy, na 

základe ktorej vykonáva majetkové autorské práva Autorov. 



2. Prevodca vyhlasuje, že má s Autormi uzavreté zmluvy, na základe ktorých je oprávnený 

disponovať majetkovými právami vzťahujúcimi sa k dielu definovanému v článku II tejto 

Zmluvy a udeliť sublicenciu v plnom alebo čiastočnom rozsahu tretej osobe. 

3. Pre účely tejto Zmluvy je Zmluvná strana označovaná v celej Zmluve ako „Nadobúdateľ“ 

nadobúdateľom licencie v rozsahu definovanom v článku III tejto Zmluvy. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy a Dielo 

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach použitia častí diela 

definovaného v bode 2. tohto článku Zmluvy Nadobúdateľom v rozsahu dohodnutom v tejto 

Zmluve. 

2. Dielom podľa tejto zmluvy je slovesná časť knižnej publikácie pod názvom „Felix 

a princeznin prsteň“ a 5 ilustrácií pochádzajúcich z ilustrovanej časti publikácie (ďalej spolu 

len „Dielo“). 

3. Nadobúdateľ má záujem nadobudnúť licenciu k Dielu. 

 

Článok II 

Licencia 

1. Prevodca touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela (ďalej len 

„licencia“), a to spôsobom použitia Diela, v rozsahu, na čas a za odmenu dohodnuté ďalej 

v tejto Zmluve. 

2. Spôsob použitia: Prevodca udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela v súlade s touto 

Zmluvou a zmluvami uzavretými medzi Prevodcom a Autormi: 

a) na vyhotovenie prekladu Diela do Braillovho písma, 

b) na vyhotovenie 3D modelov Diela, 

c) na vyhotovenie rozmnoženín preloženého Diela do Braillovho písma a 3D modelov 

ilustrácií v náklade 50 kusov, 

d) na verejné rozširovanie rozmnoženín Diela v Braillovom písme a 3D ilustrácií na 

verejnosti výlučne v nepredajnej forme, resp. zapožičiavaním. 

3. Rozsah licencie: Prevodca udeľuje Nadobúdateľovi licenciu: 

a) vo vecne obmedzenom rozsahu, ktorý je vymedzený prvým vydaním Diela v Braillovom 

písme v náklade 50 kusov. Ďalšie vydania Diela a ich náklad bude podliehať osobitej 

písomnej dohode Zmluvných strán, 

b) na obdobie 3 rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy, 

c) v územne neobmedzenom rozsahu. 

4. Prevodca touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi čiastočnú licenciu na použitie Diela 

a Nadobúdateľ z toho vyplývajúc je povinný, zdržať sa udelenia sublicencie k preloženému 

Dielu tretím osobám.  

5. Použitie Diela akýmkoľvek iným spôsobom, než je dohodnuté v tejto Zmluve podlieha vždy 

osobitnej písomnej dohode Zmluvných strán. 

 

 



Článok IV 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Prevodca má právo najmä: 

a) vyžadovať od Nadobúdateľa rešpektovanie a zdržanie sa zasahovania do všetkých práv, 

ktoré prináležia Autorom podľa tejto Zmluvy a príslušných ustanovení Autorského 

zákona, 

b) na vyplatenie dohodnutej odmeny za udelenie licencie na Dielo. 

 

2. Prevodca sa zaväzuje, že Nadobúdateľovi odovzdá Dielo v elektronickej forme v kvalite 

potrebnej na vyhotovenie prekladu do Braillovho písma a 3D modelov ilustrácií. 

3. Nadobúdateľ je povinný najmä: 

a) Rešpektovať, dodržiavať a zabezpečiť primeranú ochranu proti neoprávneným zásahom 

tretích osôb do práv Autorov podľa príslušných ustanovení Autorského zákona, 

b) Uhradiť Prevodcovi dohodnutú odmenu riadne a včas, t.j. spôsobom, v termíne a vo výške 

dohodnutej v tejto Zmluve. 

 

Článok VI 

Odmena 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že uhradí Prevodcovi odmenu za udelenie predmetnej licencie vo 

výške 500 eur.  

2. Odmena bude zaplatená na základe faktúry, ktorú Prevodca vystaví a doručí Nadobúdateľovi. 

 

Článok VII 

Trvanie zmluvy, jej skončenie a odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa končí: 

a) Uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná, 

b) Písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 31.12.2021. Trvanie tejto Zmluvy nemá vplyv na 

trvanie licencie udelenej touto Zmluvou.  

3. Dohodou Zmluvných strán je možné ukončiť tento zmluvný vzťah kedykoľvek. Na platnosť 

dohody sa vyžaduje dodržanie písomnej formy, inak je neplatná. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 

Zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Zmluvné strany 

sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia 

o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená 

v záhlaví zmluvy. 

2. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 

adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky  sa 



považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana  ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku 

prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát 

o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná  osobne, 

sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo  ju odmietne prevziať. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, že jej text im je zrozumiteľný, jeho 

význam zrejmý a určitý a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená 

pod nátlakom, v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto Zmluvy 

dostanú, budú riešené v prvom rade dohodou. Ak nedôjde k dohode platí, že prípadne spory budú 

rozhodované riadnymi súdmi. 

5. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa uskutočnia formou písomného dodatku na základe 

súhlasného prejavu oboch Zmluvných strán. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú 

stranu. 

7. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, Autorského zákona a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ktoré môžu mať alebo majú vzťah k právnym a iným skutočnostiam vyplývajúcim z tejto 

Zmluvy.  

8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu s jej 

znením ju podpísali. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Nadobúdateľa. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 22.11.2021     

 

 

 

 

.................................................    ...................................................... 

Nadobúdateľ      Prevodca 

 

 

  


