
LICENČNÁ ZIULUVA
uzatvorenápodl'a § 65 a násl. zákonaó,1,8512075 Z. z. Autorský zákon v platnom

znení (ďalej len,,autorský zákon")
(ďalej len,,zmluva")

článok 1
Zmluvné strany

Názov inštitúcie: Tekovské múzeum v Leviciach
Štatutárny orgán: Mgr, Henrieta Baliová, PhD., riaditeťka
Adresa : Sv. Micha|a 40,934 69 Levice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. úětu SK02 8180 0000 0070 003 1 1468
lČo: zercz84 DIČ: 2021452169
d'alej aj Len,,nuclo búdate ť')

Meno: Miriam Košuthová
Adresa:
Dáturn a

Roclrré č
Číslo ob
Barrkové
(ďalej aj len ,,autor')

(nadobúdateť a autor d'alej len,,zmluvné strany")

Čtánot< 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu nadobúdateťovi na bezodplatné
použitie diela autora (ďalej len ,,licenciaoo) a úprava práv a povinností
zmluvných strán.
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie Súbor čiernobielych negatívov Eleny
I(ošutlrovej ,,Okupácia (súbor 1 ks pozostáv:az3J negatívov (ďalej len,,dielo").

2. Autor udel'uje nadobúdatel'ovi bezodplatnú licenciu na uvedené diela, ktorých
autorstvo nadobudol v zmysle dedičskej veci po poručitefke Elene Košuthovej
uznesením okresného súdu v Leviciach č.
ECLI : SK: OS LV: 2020 : 4320201 658.I
8D12212020 _30
Dnot3212020
tČs: qzzozo1658
zo dia29.04.2020.
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Clánok 3
Spósolr použitia diela, rozsah a čas udelenia licencie

1. Autor udeťuje nadobúdateťovi súhlas na použitie diela spósobmi použitia
v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona, vrátane nasledovných spósobov
použitia diela:
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradeníe diela ďo ďatabázy,
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevoclorn
vl astni ckeh o pr áv a, v yp ožičanim, náj mom,
f) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavenim originálu diela alebo
rozmnoženiny diela, verejným prenosom diela.

2. Autor a nadobúdateť sa dohodli, že autor udel'uje nadobúdatel'ovi licerrciu
v územne a vecne neobmedzenom rozsahu,

3. Autor udeťuje nadobúdatel'ovi výhradnú licenciu k dielu. Nadobúdatel' nie je
povinný výhradnú licenciu v celom udelenom rozsahu využit'.

4. Nadobúdateť je oprávnený udelit' tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu
udelenej licencie. O tejto skutočnosti nadobúdatel' autora bezodkladne
informuje.

5, Nadobúdateť móže licenciu zmluvou postúpit'na inú osobu. O tejto skutočnosti
nadobúdateť autora bezodkladne informuj e.

6. Licencia udelená autorom podl'a tejto zmluvy plati počas celej doby trvania
majetkových práv k dielu v zmysle autorského zákona,

7. Zánikom nadobúdatel'a prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy pre nadobúdatela na právneho nástupcu nadobúdateťa. Ak nadobúdatel'
zaniknebez právneho nástupcu, licencia udelená touto znrluvou zanikne.

čHnot< 4
Prehlásenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Autor prehlasuje, že dielo je predmetom autorského práva v zmysle autorského
zákona, keďže je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora
vnímateťným zmyslami.

2. Autor prehlasuje, že udelením licencie nezasahuje do autorských alebo iných
práv tretích osób.

čHnok 5
závereěné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost'a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zrnluvnými
stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vylrotovetriach, 1 pre autora a 4 pre
rradobúdateťa, pričorn každé z týdtto vyhotovení nrá platnost' originálu.
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J.

4.

5.

Práva a povitrtrosti znrluvrrýclr strátr neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušrrýrni ustanoveniatrri autorského z,ákona a ostatnýrni všeobecne
z6v áznými p reclpi srrri pl atnýnri na územi S lovenskej repub 1 iky.
Akékol'vek zlneny alebo dopltrenia tejto zmluvy je rnožné vykonať len fbrmou
písomrrélro dodzrtku, ktorý bude podpísaný oboma znrluvtrými stranami.
Autor v zmysle zákona č.18l20I8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov poskytuje Tekovskému múzeu v Leviciach IČO
36|028 súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré autor dobrovofne
poskytuje nadobúdateťovi v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve pre
potreby realizácie účelu zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa so znením zmluvy oboznámili ana znak
súhlas ju podpísali.

2 0 -05- 2022 Z 0 -|l5- 2022
v Leviciach dňa v Leviciach dňa

6.

\tiruar,,r,, Wt^lWá
Miriam I(ošuthová

autor

ltsKov§iÉ IďJZEUM
VLEVICIACH

Sv Michala40-, 
9u69 LEvIcE

Mgr. Henrieta Baliová,
nadobúdateť
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