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Licenčná zmlvva
uz^ýorcnapodPa ustanovení podťa § 65 a nasl. zákonač,185l2015Z, z, Autotsl<y zákon

v znenineskorších ptedpisov (ďalej len,/.utotský zákon')
(ďalejlen ,,Zmlruva')

medzi
PoslsytovateP:

Obchodné íneno: Ing.Jutaj Gtomoš
Sídlo: Bernolákova 7,080 01 Ptešov
IČo: 47 230 401,

DIČ: 1045378015

čí.lo účtu, 520700-4203958102/8360 (SK89 8360 5207 00420395 8102)

Názov ban§: mBank

(ďalej len,,Pos§rtovateP')

^

NadobrldateP:
Obchodné menoi Centrum sociá.lnych služieb Kežmatok
Sídlo: I(ežmarok, Podlesom 6

rČo: 17149975

DIČ: 2020703509

tČ OPU: nie ie platcom DPH
Konajúca pfo§tf.: PhDt. Eva Mašteníková, riaditeťka CSS KK

(ďalej len,,Nadobrldatef ')

@oskytovatď a Nadobúdatel' spolu len ako ,,Zmluvné stfany" alebo jednodivo ako ,,Zmluvnásttanas)
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7,7 Ptedrnetorn teito Zmluvy je závi,zok Poslrytovateťa udeliť Nadobúdateťovi súhlas na použitie autotského diela
eKafia Rodiny (ďalej len ,,Licencia') za podmienok a v tozsahu dohodnutých v tejto Zmluve.

7.2 Nadobúdateť sa za plnenie podťa ods. 1.1 zavázuje zaplatiť Poslcytovateťovi odmenu v lehote a za podmienok
uvedených'v teito Zmluve.

ČHnok II.
Spósob, tozsah a čas použitia diela

2.7 Nadobúdateť je v rozsahu tejto Zmluvy oprávnený použiť dielo podťa ods. 1.1 nasledujúcim spóeobom: iba v
támci nawhnutej funkcionality diela,

2.2 Nadobúdateť je vtozsahu teito Zmluvy oprávnený použiť dielo podla ods. 1.1 vúzemnom tozsahu: iba
na:územi Slovenskejtepubliky aibav úmci sluzieb poskytovaných Nadobúdateťom.
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Nadobúdatď je v rozsahu tejto Zlrl,luvy oprávnený používať dielo podťa ods. 1.1 na utČi{ý Čas:

. pfi ročnej platbe po dobu 12 meeiacov od zaplatenia dohodnutej odmeny Podťa ods, 5.1

Pti nezaplatení odmeny podla ods. 5.1 sa Licencia okamžite stáva neplatnou.

čHnokIII.
Výhradnosť Licencie

Poslqytovatď poskynrje Nadobúdatďovi Licenciu ako nevýhradnú Licenciu,

Poskytovatel'móže udeliť ttetej osobe Licenciu na použitie diela podťa ods. 1.1 tejl.oZnlruvy.

ČHnokIV.
sublicencia

Nadobúdateť nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej Licencie.

Nadobúdateť nie je oprávnený postupiť tretej osobe Licenciu nadobudnutu touto Zmluvou,

ČHnokV.
Odmetra za použitie diela

5.1 Znlrlvné stfany sa dohodli na odmene za udelenie Licencie, ktoú bude Nadobúdatďom zap|atená

Poskytovatel'ovi na účet uvedený v záh|avl tejto Zmluvy a to:

o vo rr,ýške 360 EUR /točne (slovom tristo šesťdesiat eut točne) do 6. matca daného roka.

ČlánokYI.
Spoločné a záveteéné ustanovenia

Ptávne vzťahy Znlavných sttán založené touto Zmluvou ala\ebo vzniknuté vsúvislosti s jej plnením sa
sptavujú pdslušnými ustanoveniami Autorského zákona azákona č, 40/1,964 Zb. ObČiansky zákonník y znení

neskorších ptedpisov a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými na ízemi Slovenskej

republilry. Všettcy spory, ktoté vzniknú z tejto Znluvy vtátane spofov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie budú

dešené pted súdom Slovenskej tepublilry, vecne a miestne pdslušným podIa zákotta č.99/7963 Zb. Občiansky

súdny podad ok v znení neskotších predpisov.

Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými očíslovanými dodatkami na záÁade dohody Zmluvn.ích

strán.

Zmluvné stfany sa dohodli, že všetlcy práva a povinnosti vypl,.ývajúce z tejto Zrrth.uvy prechádzají na pdpadných

ptávnych nástupcov Zmluvných strán,

Ak ie alebo sa stane niektoté ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateťné, nebude qim

dotknutá platnost', účirrnosť alebo vykonateťnost' ostatnýclr ustanovení tejto Zmluvy. Zntluvné strany sa v
takom púpade zavázujú bez zbytočného odkladu nahradit' dohodou neplatné, neúčinné alebo nevykonateťné

ustanovenie novým ustanovením platným, účinným a vykonateťným, ktoré bude najviac zodpovedať

hospodátskemu účelu póvodnélro neplatného, neúčinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia. Do toho Času

platí zodpovedajúca ptavnaílpravaAutorskélro zákona a ostatnýclr ptávnych predpisov Slovenskej republilry.

41

4.2

6.1,

6.2

63

6.+



.6

6.7

Táto Znlava je vyhotovená v dvoch (2) rovnopis och, zktor:,ich každý má platnosť originálu. I<aždá Zmhvná
strana dostane po podpise Zmluvy jedno (1) jej r,7hotovenie.

Táto zmluva je planá a údnná dnom jej podpísania oboma znluvnýmistranami,

Zmluvné sttanY vYhlasujÚ, Že si Zmluvu ptečíta[, jej obsahu porozumeli a na znak svojej vážnei a slobodnej vóle
Plrut' závázl<Y v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne nerryhodných podmienoh nižšie uvedeného dňa
vlastnoručne tuto Zmluvu podpísali.


