
Zmluva o poskytnutí sublicencie 
uzatvorená podľa ustanovenia § 72 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 
medzi 

 
Poskytovateľom sublicencie 
 

Žilinská univerzita v Žiline 
Sídlo:    Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Registrácia:  Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách ako verejná  vysoká škola 
Štatutárny orgán:   prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
IČO:    00 397 563 
DIČ:     2020677824 
IČ DPH:    SK2020677824 
Kontaktná osoba, e-mail:    
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Nadobúdateľom sublicencie 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky 
Štatutárny orgán:  prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc., generálny riaditeľ 
IČO:    151 882 
DIČ:    2020798395 
IČ DPH:   SK2020798395 
Kontaktný e-mail:   cvti@cvtisr.sk   
 
(ďalej len „Nadobúdateľ“ a spolu s Poskytovateľom ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí sublicencie (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných 
podmienok: 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Na základe zmluvy o dielo č. 14 zo dňa 19.12.2017 uzatvorenej medzi spoločnosťou Ateliér 
VAN JARINA s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 44080859 ako zhotoviteľom (ďalej 
len „autor“) a Poskytovateľom ako objednávateľom vytvoril autor pre Poskytovateľa dielo – 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu s rozpočtom a výkazom výmer: 
Rekonštrukcia BUDOVY A-ČKO, HURBANOVA ULICA, ŽILINA (ďalej len „Dielo“ a „Zmluva o 
dielo“).  

2. Následne bola dňa 28.05.2021 uzavretá medzi Poskytovateľom a autorom licenčná zmluva, na 
základe ktorej autor udelil Poskytovateľovi licenciu, v zmysle ktorej je oprávnený s Dielom 
akokoľvek disponovať a nakladať, najmä avšak nielen výlučne: 
a) Dielo alebo jeho časti použiť a používať na účely súvisiace s činnosťou Nadobúdateľa, 

vrátane jeho použitia na realizáciu rekonštrukcie BUDOVY A-ČKO, HURBANOVA ULICA, 
ŽILINA, ako aj rozhodovať o jeho použití, 

b) Dielo prekladať a meniť jeho názov, 
c) vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy Diela alebo jeho častí, 
d) spájať Dielo s inými dielami alebo Dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy, 
e) verejne vykonať Dielo, zverejniť a rozširovať Dielo, vrátane zverejnenia Diela pri príprave 

a realizácii verejného obstarávania potrebného v súvislosti s rekonštrukciou BUDOVY A-
ČKO, HURBANOVA ULICA, ŽILINA,  

f) akýmkoľvek iným spôsobom použiť Dielo v celom rozsahu majetkových práv, ktoré inak 
prislúchajú autorovi v zmysle ustanovení Autorského zákona. 

mailto:cvti@cvtisr.sk


Autor udelil Poskytovateľovi licenciu  ako výhradnú, v neobmedzenom  územnom  a vecnom   
rozsahu  a na  celú  dobu  trvania  majetkových autorských práv k Dielu. 
(ďalej len „Licencia“). 

3.  Zároveň autor súhlasil, aby Poskytovateľ udelil sublicenciu na použitie diela v rozsahu Licencie 
tretej osobe – Nadobúdateľovi. 

 
II. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Poskytovateľ touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela za podmienok 
ustanovených touto Zmluvou (ďalej len „Sublicencia“), pričom Nadobúdateľ bude oprávnený 
Dielo používať v rozsahu Licencie udelenej Poskytovateľovi na základe licenčnej zmluvy 
uvedenej v článku I, bode 2. tejto zmluvy. 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje uvádzať meno a priezvisko autora diela, resp. označovať autora na 
všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa 
spôsobu použitia diela na verejnosti. 

3. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť pri používaní Diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým 
nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena autora a jeho dobrej 
povesti. 

4. Nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi vykonávanie autorského dozoru nad spôsobom 
realizácie rekonštrukcie BUDOVY A-ČKO, HURBANOVA ULICA, ŽILINA z pohľadu súladu 
vykonávaných rekonštrukčných prác s podmienkami Diela. 

5. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že Nadobúdateľ nie je oprávnený robiť 
bez súhlasu Poskytovateľa žiadne zmeny a úpravy Diela.  

 
III. 

Odmena za udelenie Sublicencie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Sublicenciu bezodplatne. 
 

IV. 
Doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomné zasielanie akýchkoľvek oznámení alebo iných 

písomností (ďalej aj „písomnosť“) v zmysle tejto Zmluvy použijú e-mailové adresy alebo 
korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
V. 

Trvanie a zánik Zmluvy 
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania majetkových práv Poskytovateľa k Licencii.  
2. Sublicencia udelená podľa tejto Zmluvy zaniká: 

a) ukončením licenčnej zmluvy uvedenej v článku I, bode 2. tejto zmluvy, alebo 
b) dohodou Zmluvných strán v písomnej forme, alebo 
c) účinnosťou odstúpenia od tejto Zmluvy niektorej zo Zmluvných strán alebo 
d) z iných dôvodov stanovených Autorským zákonom a/alebo iným všeobecne záväzným 

právnym predpisom. 
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Nadobúdateľa. Za podstatné porušenie povinností zo 
strany Nadobúdateľa sa považuje použitie Diela v rozpore s udelenou Sublicenciou. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť len vzájomnou dohodou Zmluvných strán, v 
písomnej forme dodatku k tejto Zmluve. 

2. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 



3. Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu, a 
že osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tejto Zmluvy sú plne oprávnené konať ich 
menom. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa 
použije právna úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

5. Táto Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán vo veci predmetu tejto Zmluvy a 
nahradzuje všetky ostatné písomné, či ústne dohody urobené vo veci predmetu tejto Zmluvy. 

6. Nadobúdateľ potvrdzuje, že mu bola odovzdaná kompletná projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie a realizáciu s rozpočtom a výkazom výmer Rekonštrukcia BUDOVY A-
ČKO, HURBANOVA ULICA, ŽILINA, ku ktorej Sublicencia je poskytovaná na základe tejto 
zmluvy. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, po dvoch pre každú 
zo Zmluvných strán. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, 
že táto Zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručným 
podpisom. 

 
 
 
V Žiline, dňa   
 
 
Poskytovateľ:       Nadobúdateľ: 
 
 
 
 
 
 
Žilinská univerzita v Žiline          Centrum vedecko-technických informácií SR 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor  prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc., 

generálny riaditeľ 
 
 
 


