LICENČNÁ ZMLUVA
Obchodné meno:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Sídlo:
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
IČO:
31 340 822
DIČ:
2020341455
IČ DPH: SK2020341455
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sa, vložka číslo 499/B
konajúca prostredníctvom: PhDr. Ladislav Kriška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(ďalej aj len ako "TIPOS" alebo "spoločnosť TIPOS' v príslušnom gramatickom tvare)
a
Obchodné meno:

Millennium 000, spol. s r. o.

Sídlo:

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 2

IČO:

35781271
2020222446

DIČ:

IČ DPH: SK2020222446

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: SRO, vložka Číslo: vložka č.
21072/B
konajúca prostredníctvom:

Ing. Jan Simon

(ďalej aj len ako "Nadobúdateľ" v príslušnom gramatickom tvare)
(TIPOS a Nadobúdateľ ďalej
v príslušnom gramatickom tvare)

aj

len

ako

"Zmluvné

strany"

alebo jednotlivo

"Zmluvná

strana"

Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka dohodli v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj len ako "Obchodný zákonník"
v príslušnom gramatickom tvare) na tejto Licenčnej zmluve (ďalej aj len ako "Zmluva" v príslušnom
gramatickom tvare):
ČLÁNOK 1
1.1

Spoločnosť TIPOS touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi bezodplatne licenciu na použitie
diela: logo pre lotériu pokladničných dokladov s názvom Národná bločková lotéria (ďalej aj
len ako "dielo" v príslušnom gramatickom tvare), a to výlučne za účelom jeho použitia na
webovej stránke Nadobúdateľa a taktiež v informačných materiáloch Nadobúdateľa.

1.2

Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť bez udania dôvodu
s tým, že oznámenie o odstúpení musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej
Zmluvnej strane. Táto Zmluva v prípade odstúpenia od Zmluvy zaniká dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň. Odstúpením
od tejto Zmluvy Nadobúdateľovi zanikajú všetky práva na použitie diela vyplývajúce mu
z tejto Zmluvy.

1.3

Nadobúdateľ sa zaväzuje odškodniť spoločnosť TIPOS v prípade, ak spoločnosť TIPOS bude
zaviazaná uhradiť tretej osobe akúkoľvek Škodu, zmluvnú pokutu alebo inú sankciu, ktorej
dôvod spočíval v konaní Nadobúdateľa. Konaním Nadobúdateľa sa na účely tejto Zmluvy
rozumie akékoľvek konanie, opomenutie alebo zdržanie sa konania Nadobúdateľom.

1.4

Nadobúdateľ sa pri používaní diela zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť,
neohrozovať a nepoškodzovať dobrú povesť spoločnosti TIPOS.
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1.5

1.6

Nadobúdateľ je povinný zaplatiť spoločnosti TIPOS na základe jej výzvy zmluvnú pokutu vo
výške 1000,- (jedentisíc) EUR v prípade porušenia povinností uvedených v bode 1.4 tohto
článku.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Spoločnosť TIPOS je
súčasne oprávnená domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK 2
2.1

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch Zmluvných
strán.

2.2

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch 4 rovnopisoch splatnosťou originálu, pričom každá zo
Zmluvných strán obdrží dva vyhotovenia.

2.3

Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnou dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
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