Licencná zmluva
uzavretá podla § 40 a nasl. zákona c. 618/2003 Z.z. Autorský zákon

AK2 atelier, s.r.o.
Hradné údolie 9A
831 04 Bratislava
ICO: 36815101

mc: 2022432049
císlo bank. úctu: 2625058340/1100
zapísaná v Obchodnom registri OS BA l. odd. Sro, vl.c. 47297/8
zastúpená: Ing. arch. Andrea Klimková
(dalej len "Poskytovatel''')
a

Mikroregión TRIBECSKO
Hlavná 114
951 93 Topolcianky
ICO: 42120594

mc: 2022692529
zastúpený: Juraj Mesko
(dalej len "Nadobúdatel 1")
a

Mesto Zlaté Moravce
Ul. l. mája 2
953 Ol Zlaté Moravce
ICO: 308676
mc: 2021058787
zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor
(dalej len "Nadobúdatel 2")
(Nadobúdatel l a Nadobúdatel 2 budú tiež oznacovaní spolocne ako "Nadobúdatel''')
(Poskytovatel a Nadobúdatel budú tiež dalej oznacovaní ako "zmluvná strana" alebo spolocne ako
"zmluvné strany" a táto zmluva bude dalej oznacená ako "Zmluva")

clánok 1
Preambula
l.
Poskytovatel a Nadobúdatel' l uzatvorili ústnou formou zmluvu o dielo podla § 536
a nasl. Obchodného zákonníka C. 513/1991 Zb., na základe ktorej Poskytovatel ako zhotovitel
vyhotovil a dodal nadobúdatelovi l ako objednávatelovi diela, projektovú dokumentáciu pod názvom
"Zavádzanie nového systému separovaného zberu komunálneho odpadu regiónu Tribecska" ( dalej
oznacená ako "dielo").
2.
Poskytovatel za vyhotovenie diela vystavil Nadobúdatelovi l zálohovú faktúru C. 1008,
na sumu 10 OOO,-EUR(desattisíc eur), splatnú dna 10.03.2010. Uvedená záloha 10 OOO,-EURbola
riadne zaplatená a zmluvné strany týmto potvrdzujú, že zaplatená cena za dielo vo výške 10 OOO,-EUR

je cenou primeranou a konecnou, preto sa Poskytovatel zaväzuje k uvedenej zálohovej
vystavit bez zbytocného odkladu zúctovaciu faktúru s doplatkom O,-EUR (nula eur).

faktúre

clánok 2
Predmet zmluvy, rozsah poskytnutia licencie
l.

Poskytovatel je majitelom autorských práv k dielu "Zavádzanie nového systému
separovaného zberu komunálneho odpadu regiónu Tribecska", na ktoré sa vztahujú ustanovenia
Autorského zákona c. 618/2003 Z.z., vrátane § 50 upravujúceho zamestnanecké dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, že zaplatením dohodnutej zmluvnej ceny (odmeny) podla clánku 3 Zmluvy,
Poskytovatel dáva Nadobúdatelovi súhlas na použitie diela nasledovnými spôsobmi: úprava,
aktualizácia, spracovanie a adaptácia diela a tiež prechádzajú z Poskytovatela na Nadobúdatela
úplne a neodvolatelne všetky majetkové práva, vyplývajúce z vyššie uvedených spôsobov použitia
diela. Akékolvek úpravy alebo aktualizácie, ktoré na diele vykoná sám Nadobúdatel alebo najeho
pokyn tretie osoby, sa považujú za oprávnený zásah do diela. Poskytovatel
udeluje
Nadobúdatelovi casovo a priestorovo neobmedzenú výhradnú licenciu na použitie diela vyššie
uvedenými spôsobmi.

2.

Nadobúdatel je oprávnený v rozsahu poskytnutej licencie poskytnút sublicenciu na dielo
tretím osobám, a to bez súhlasu Poskytovatela. Sublicenciu je však možné poskytnút iba na
zavádzanie nového systému separovaného zberu komunálneho odpadu pre Nadobúdatela.

3.

Poskytovatel sa zaväzuje v den podpísania tejto zmluvy, bezprostredne po jej podpísaní,
odovzdat Nadobúdatelovi 2 projektovú dokumentáciu pre zlúcené územné a stavebné konanie
k dielu a samotné dielo v elektronickej
forme na CD/DVD nosici, vrátane vycíslenia
aproximatívnych nákladov stavby - jednoduchého rozpoctu ..

4.

Poskytovatel sa zaväzuje, že si vysporiada nároky svojich zamestnancov, ktoré vyplývajú
vo vztahu k tejto zmluve a k zmluve o dielo z autorského zákona.
clánok 3
Cena (odmena) za poskytnutie licencie

1.
Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnutie licencie v rozsahu podla clánku 2 Zmluvy,
zaplatí Nadobúdatel 2 na úcet Poskytovatela dohodnutú cenu (odmenu) vo výške 2 300,-EUR
(dvetisíc tristo eur), ktorú zmluvné strany považujú za primeranú a konecnú, bez nároku
Poskytovatela zaplatit v budúcnosti za poskytnutie licencie na spôsoby použitia diela uvedené v clánku 2
ods. 1 a ods. 2 Zmluvy akúkolvek dalšiu odmenu alebo náhradu.
2.
Cena za poskytnutú licenciu bude vyfakturovaná Poskytovatelom najneskôr do 3 (troch)
kalendárnych dní od uzavretia tejto zmluvy. Nadobúdatel 2 sa zaväzuje zaplatit dohodnutú cenu
podla bodu 1. tohto clánku do 3 (troch) kalendárnych dní od dorucenia faktúry.
3.
V prípade omeškania Nadobúdatela 2 so zaplatením dohodnutej ceny alebo jej casti,
vzniká Poskytovatelovi právo na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý den
omeškania.
clánok 4
Dôvernost informácii
l.

Zmluvné strany sa zaväzujú chránit akékolvek neverejné informácie druhej zmluvnej
strany (vrátane všetkých jej obchodných partnerov a zákazníkov), ktoré im boli zverené alebo sa s
nimi zoznámili na základe zmluvy o dielo uvedenej v preambule Zmluvy alebo spolupráce podla
Zmluvy a zaväzujú sa nesprístupnit ich neautorizovaným tretím stranám, ktoré bez súhlasu a vôle

2

Nadobúdatela nemá mat prístup k neverejným informáciám. Tieto informácie budú zmluvné
strany považovat za predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
2.

Neverejné informácie podla predchádzajúceho odseku predovšetkým (ale nie iba)
zahrnujú všetky podklady a písomnosti, ktoré si zmluvné strany navzájom odovzdali
a akýmkolvek spôsobom súvisia s dielom, dokonca aj ked nie sú explicitne oznacené ako dôverné
alebo tajné.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpecit povinnost mlcanlivosti fYzických osôb (zástupcov
spolocnosti, vrátane zamestnancov) o údajoch, ku ktorým majú, resp. by mohli mat prístup
v rámci plnenia Zmluvy, pricom táto povinnost trvá bez casového obmedzenia.

4.

Zmluvné strany zodpovedajú
Obchodného zákonníka.

za prípadné škody v zmysle ustanovení

§ 373 a nasl.

clánok 5
Záverecné ustanovenia
l.

Zmluvné strany prehlasujú, že predmet Zmluvy im je zrozumitelný
obsahu a rozsahu mu porozumeli.

a jasný a z hladiska

2.

Akékolvek zmeny a dodatky Zmluvy sú platné len v písomnej forme a musia byt
podpísané
zmluvnými stranami.

3.

právne vztahy Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákonníka c. 513/1991 Zb. a Autorského zákona c. 618/2003 Z.z. v platnom znení.

4.

V prípade ciastocnej neplatnosti alebo právnej neúcinnosti jednotlivých ustanovení Zmluvy platí platná cast Zmluvy nadalej. Zmluvné strany budú v tomto prípade postupovat tak, aby
neplatné ustanovenie Zmluvy nahradili platným ustanovením tak, aby bol dosiahnutý zamýšlaný
úcel pôvodného ustanovenia Zmluvy.

5.

Ustanovenia Zmluvy, týkajúce sa zachovania obchodného tajomstva, ako aj práv podla
Autorského zákona, platia bez casového obmedzenia.

6.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

7.

Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda úcinnost
podla ustanovenia § 47a Obcianskeho zákonníka dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Obchodného

V Bratislave, dna 25.03.2011

V Zlatých Moravciach, dna 25.03.2011

Za Poskytovatela:

Za Nadobúdatela
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TRíBECSKO
obcianske združenie

II

951 93 TOPOlCIANKY
ICO: 42 12 05 94

Za Nadobúdatela

3

2:

