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Licenčná zmluva na použitie autorského diela 

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení 

neskorších predpisov 
 

 

 

Nadobúdateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava  

Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok č.9 

Štatutárny zástupca:  PaedDr. Mária Jagnešáková 

Konanie: nákup do zbierkového fondu Umenia – výtvarné umenie 

Právna forma: Múzeum 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: 7000481213/8180 

IČO: : 36 145 106 

DIČ: 2021437913 

Kontaktná osoba: Mgr. art. Lenka Červeňová 

Kontakt:  Oravské múzeum P.O.H, Renesančná budova 9, 027 41 Oravský Podzámok 

Tel:   +421 43 5816123 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

Autor: Mgr. art. Miroslav Knap 

Konateľ : Art Graphic s.r.o. 

Bydlisko: SNP 526/22, 027 44 Tvrdošín 

Bankové spojenie:  

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel: Sro, vloţka č.: 60639/L 

(ďalej len „predávajúci“) 

Číslo účtu: SK6502000000003206499453 

IČO: 47503831 

DIČ ( alebo rodné číslo): 2023908007 

Kontakt: miro@knap.sk  

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

sa dohodli na tejto Licenčnej zmluve na pouţitie autorského diela (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na umelecké diela  zakúpené do zbierkového 

fondu Oravského múzea, súhlasu na pouţitie autorského diela, úprava vzájomných práv a 

povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z 

tejto zmluvy.  

2. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi licenciu špecifikovanú v článku III tejto 

zmluvy k autorom vytvorenému  dielu:  

Oravský hrad Renesančná sála 9.    

1 kus - grafika   (12,5cm x12,5 cm)  

rámované v pas parte A4 – s veľkosťou okna 14 cm x 15,4 cm 
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Článok II 

Licencia 

 

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi súhlas na pouţitie diel pre prezentačné a publikačné účely  

nadobúdateľa.  

2. Súhlas s uverejnením diel podľa bodu 1 tohto článku zahŕňa aj súhlas na vyhotovenie 

rozmnoţenín diela a súhlas na verejné rozširovanie týchto rozmnoţenín pre účely 

súvisiace s činnosťou nadobúdateľa.  

3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu podľa tohto článku zmluvy ako výhradnú.  

4. Územný rozsah je teritoriálne neobmedzený.  

5. Licencia je udelená na celú dobu trvania autorských majetkových práv k dielu.  

6. Nadobúdateľ je oprávnený, nie však povinný, licenciu podľa tohto článku zmluvy vyuţiť.  

7. Autor podľa ust. § 70 ods.2 AZ nesmie udeliť licenciu tretej osobe na spôsob pouţitia 

diela udelený výhradnou licenciou a je povinný sám sa zdrţať pouţitia diela spôsobom, 

na ktorý udelil výhradnú licenciu.  

8.  Autor týmto udeľuje objednávateľovi oprávnenie udeliť tretej osobe súhlas na pouţitie 

diela v rozsahu udelenej licencie (tzv. „sublicencia“). 

 

 

Článok III 

Autorská odmena 

 

1. Autor sa zaväzuje poskytnúť  nadobúdateľovi bezplatnú výhradnú licenciu na pouţitie 

diela. 

2. Diela sú dielom výtvarného umenia podľa ust. § 3 AZ. 

 

 

Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Autor vyhlasuje, ţe dielo vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou, a ţe neporušuje 

a/alebo neoprávnene nezasahuje do práv tretích osôb.  

2. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť príslušnú autorskoprávnu ochranu diel tým, ţe pri 

kaţdom spôsobe pouţitia podľa článku III tejto zmluvy (pokiaľ je to moţné a obvyklé) 

uvedie meno a priezvisko autora.  

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle nadobúdateľa.  

2. Zmluvu je moţné ukončiť písomnou dohodou nadobúdateľa a autora, zmluva sa povaţuje 

za ukončenú dňom uvedeným v tejto písomnej dohode.  

3. V prípadoch, ktoré zmluva neupravuje, sa uplatní postup v prvom rade podľa Autorského 

zákona a ďalej primerane podľa Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných na území SR.  

4. Zánikom nadobúdateľa, ktorému je udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z 

licenčnej zmluvy na jeho právneho nástupcu. Ak niet právneho nástupcu, licencia zaniká.  
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5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy moţno vykonať na základe dohody 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov označených príslušným poradovým 

číslom a podpísaných obomi zmluvnými stranami.  

6. Ak niektoré z ustanovení zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v 

tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým 

platným            a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne 

zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.  

7. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana dostane 

jeden rovnopis.  

8. Zmluvné strany prehlasujú, ţe ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i 

rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a váţnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi na zmluve.  

 

 

 

V Oravskom Podzámku  dňa  30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

_____________________________     _________________________  

                  Nadobúdateľ               Autor 

 

 

 

 


