Licenčná zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom - autorský zákon
(ďalej aj ako „zmluva“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
Užívateľ:
Sídlo:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Zástupca:
JUDr. Ing. Tomáš Drucker – generálny riaditeľ
Ing. Ivana Piňosová – riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a
financií, obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s. podľa
podpisového poriadku OS-03 v platnom znení
IČO:
36631124
IČ DPH:
SK 2021879959
Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.
Číslo účtu:
3001130011/6500
IBAN:
SK97 6500 0000 0030 0113 0011
BIC:
POBNSKBA
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.
803/S
Kontaktné miesto:
POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava 15
Kontaktná osoba:
Mgr. Martin Vančo, PhD., tel. +421 2 5441 9896
(ďalej aj ako “užívateľ”)
a
Nositeľ autorských práv: Mgr. Marta Hauserová
Bydlisko:
Priehradka 21, 036 01 Martin
Bankové spojenie:
VÚB, a. s.
Číslo účtu:
2865141362/0200
IBAN:
SK25 0200 0000 0028 6514 1362
BIC:
SUBASKBX
(ďalej len “nositeľ autorských práv”)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–-

Udelenie licencie
článok I.
LICENCIA
1.

Nositeľ autorských práv touto zmluvou dáva užívateľovi písomný súhlas (ďalej len „licenciu“),
aby užívateľ dielo špecifikované v článku II tejto zmluvy použil spôsobom, v rozsahu a za
podmienok uvedených nižšie v texte tejto zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
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článok II.
ŠPECIFIKÁCIA DIELA
1.

Nositeľ autorských práv udeľuje užívateľovi licenciu na použitie diela:
Paličkovaná čipka „vločka“
článok III.
SPÔSOB POUŽITIA DIELA

1.

Nositeľ autorských práv udeľuje užívateľovi licenciu na použitie diela uvedeného v čl. II. tejto
zmluvy ako predlohy na spracovanie diela: obal známkového zošitka Vianoce 2016“ a na jeho
výrobu, tlač a predaj.

2. Nositeľ autorských práv ďalej udeľuje licenciu na použitie diela špecifikovaného v čl. II. tejto
zmluvy na účely výroby, propagácie a predaja známok a filatelistické produkty (najmä pamätný a
nálepný list, diplom, známkový zošitok, celinová pohľadnica, príležitostná tlač, pozvánka,
služobná obálka, novoročenka), ktoré sú predmetom činnosti Slovenskej pošty, a. s., na
uverejnenie v Poštovom vestníku Slovenskej pošty, a. s., v brožúrach a letákoch emisných
plánov a objednávkových formulároch, na letákoch Slovenskej pošty, a. s. pri príležitosti
inaugurácie známok, alebo filatelistických výstav, na webových stránkach a pre výstavné,
publikačné, nekomerčné a študijné účely Poštového múzea Slovenskej pošty, a. s. Nositeľ
autorských práv v súlade s ustanovením § 44 ods. 1 a podľa § 25 a § 26 Autorského zákona
súhlasí s udelením sublicencie užívateľom tretej osobe v rozsahu udelenej licencie na prezentačné
a študijné účely, ako aj na účely recenzie a propagácie poštových cenín (poštových známok,
poštových lístkov, celinových obálok) a ďalších predmetov filatelistického záujmu ako produktov
Slovenskej pošty, a. s., v odborných časopisoch a katalógoch.
3.

Nositeľ autorských práv ďalej udeľuje licenciu na spôsob použitia diela špecifikovaného v čl. II.
tejto zmluvy pre účely Slovenskej pošty, a. s. vo forme iných dvojrozmerných alebo
trojrozmerných rozmnoženín, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne
vyjadrenie.
článok IV.
ROZSAH LICENCIE

1.

Nositeľ autorských práv udeľuje užívateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu v zmysle
ustanovenia § 42 ods. 1 autorského zákona.
článok V.
VÝHRADNÁ LICENCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nositeľ autorských práv udeľuje užívateľovi podľa tejto zmluvy
výhradnú licenciu.
2. Nositeľ autorských práv sa zaväzuje, že počas trvania platnosti tejto zmluvy neudelí tretej osobe
licenciu na spôsob použitia diela uvedeného v tejto zmluve a je povinný sám sa zdržať použitia
diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu touto zmluvou užívateľovi.
3. Nositeľ autorských práv sa zaväzuje, že počas platnosti licencie udelenej užívateľovi podľa tejto
zmluvy neudelí tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu užívateľa licenciu na
akýkoľvek komerčný spôsob použitia diela špecifikovaný v čl. II. a čl. III. tejto zmluvy.
Parafy:

Garant:
Licenčná zmluva na použitie a šírenie diela známkovej tvorby
„paličkovaná čipka“ pre výtvarný návrh obalu známkového zošitka Vianoce
2016
Strana 2/4

Ú GRaF POFIS
Ev. číslo:
1505/2015

článok VI.
ČAS
1. Nositeľ autorských práv touto zmluvou udeľuje užívateľovi výhradnú licenciu na dobu 70
rokov odo dňa vydania diela (§ 21 ods. 3 autorského zákona).
článok VII.
AUTORSKÁ ODMENA
1.

Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť nositeľovi autorských práv za udelenú licenciu na použitie diela
špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy vzájomne dohodnutú odmenu vo výške 165,- € (slovom:
stošesťdesiatpäť eur).

2.

Nositeľ autorských práv a užívateľ sa dohodli, že odmena uvedená v odseku 1 tohto článku
zmluvy je protihodnotou za udelenie výhradnej licencie.
článok VIII.
SPLATNOSŤ AUTORSKEJ ODMENY

1. Autorská odmena uvedená v čl. VII. tejto zmluvy je splatná do 20 pracovných dní od účinnosti
tejto zmluvy a bude zaslaná na vyššie uvedený účet nositeľa autorských práv. Nositeľ autorských
práv splnomocňuje užívateľa, aby z autorskej odmeny zrazil príspevok príjemcov autorských
odmien vo výške 2 % a odviedol ho príslušnému fondu v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. o
umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.
2. Ak užívateľ nedodrží termín podľa ods. 1 článku VIII tejto zmluvy, nositeľ autorských práv má
právo požadovať úroky z omeškania vo výške určenej podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Užívateľ písomne oznámi nositeľovi autorských práv informáciu o úhrade autorskej odmeny.
článok IX.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe písomnej žiadosti nositeľa autorských práv vypožičia
užívateľ nositeľovi autorských práv bezplatne jeho originál diela pre výstavné, publikačné a
študijné účely na vopred dohodnutú dobu. Výpožička bude realizovaná prostredníctvom písomnej
zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa predmetov kultúrnej hodnoty.

2.

Nositeľ autorských práv zodpovedá za akékoľvek, čo i len neúmyselné porušenie cudzích
autorských práv vrátane prípadnej náhrady škody.

3.

Nositeľ autorských práv je oprávnený vykonať autorský dozor pri tlači.

4.

Užívateľ sa zaväzuje, že vykoná šírenie diel na svoj účet.

5.

Po vydaní diela a vytvorení známkových zošitkov autor obdrží 10 ks známkových zošitkov
a 10 ks sprievodných celín alebo produktov ku emisii s použitím diela špecifikovaného v čl. I.
tejto zmluvy v prípade ich tlače, ako autorské výtlačky.
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6. Pokiaľ nie sú právne vzťahy zmluvných strán výslovne upravené touto zmluvou, riadia sa
ustanoveniami autorského zákona v znení platnom a účinnom ku dňu uzavretia tejto zmluvy
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

7. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať po vzájomnom odsúhlasení písomnou
formou podpísanou obidvoma zmluvnými stranami.

8. V prípade zániku užívateľa ako právnickej osoby prechádzajú všetky práva a povinnosti z tejto
zmluvy na jeho právneho nástupcu.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom
znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný
zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky
v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch,
z ktorých nositeľ autorských práv obdrží 1 vyhotovenie a užívateľ obdrží dve vyhotovenia.

10. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak má dielo nedostatky, ktoré bránia jeho použitiu na
účel určený touto zmluvou a nie je možnosť ich následného odstránenia.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a jednoznačne. Zmluvu si
prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.
V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

ZA UŽÍVATEĽA:

ZA NOSITEĽA AUTORSKÝCH PRÁV:

..................................................
JUDr. Ing. Tomáš Drucker
generálny riaditeľ
Slovenská pošta, a..s

.............................................
Mgr. Marta Hauserová

....................................................
Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa
a financií
Slovenská pošta, a.s.
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