LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 65 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z.,
Autorského zákona
I. Zmluvné strany
1.1. Poskytovateľ (autor):
Meno a Priezvisko: Martin Kurka
Bydlisko: Šalgotarianska 12
974 04 Banská Bystrica
Rodné číslo: 740812/7485
Číslo účtu: SK4075000000004002866316
-ďalej len „autor“ alebo „poskytovateľ“
1.2. Nadobúdateľ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42299268
DIČ: 2023528463
II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto zmluvy je súhlas poskytovateľa na použitie diela v zmysle § 65 a nasl.
Autorského zákona (ďalej aj ako „licencia“). Licencia udelená podľa tejto zmluvy je nevýhradná.

2.2. Poskytovateľ udeľuje súhlas na použitie ním vyhotovenej fotografie v počte 1ks, / IMGP 8086 /
( ďalej ako „dielo“ alebo „fotografia“ ),

a to na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie rozmnoženiny diela, sprístupňovanie
diela verejnosti na účel výroby diela - sklenené panely na nástupištiach Autobusovej Stanice v Banskej
Bystrici.

III. Podmienky zmluvy
3.1 Poskytovateľ prehlasuje, že je autorom diela a že fotografie nezasahujú do práv na ochranu
osobnosti, práv duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb, nie sú zaťažené právom tretej
osoby ani netrpia inými právnymi vadami, za čo zodpovedám v plnom rozsahu.
3.2. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu podľa tejto zmluvy za 50€ s DPH na číslo účtu
uvedené v tejto zmluve najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy.
3.3. Nadobúdateľ je pri použití diela podľa bodu 2.2. , článku II. Tejto zmluvy povinný umiestniť značku
alebo meno poskytovateľa. Ak to nie je z kompozičných či technologických príčin možné, meno bude
uverejnené v tiráži diela.
3.4. Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu na predmet tejto zmluvy tretej osobe.

IV. Záverečné ustanovenie

4.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma stranami.
4.2. Na neupravené podmienky touto zmluvou sa budú vzťahovať ustanovenia Autorského
a Občianskeho zákonníka.
4.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch – po jednej pre každú stranu.
4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich právna spôsobilosť nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a táto je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

V Banskej Bystrici, dňa 18.8. 2017

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

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

Martin Kurka
poskytovateľ

Jiří Pěč, OOCR Stredné Slovensko
nadobúdateľ

