
LICENČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

(ďalej len „zmluva") 

Čl.1 
Zmluvné strany 

Názov: Ústav pamäti národa 
Sídlo: Miletičova 19, P.O.Box 29,820 18 Bratislava 218 
Zastúpený: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M., predseda Správnej rady 

ÚPN 
IČO: 37 977 997 
DIČ: 2021736365 (nie je platcom DPH) 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 
IBAN: SK32 5600 0000 0018 4908 5001 
( ďalej len „poskytovate!"') 

a 

Názov: OZ Hlások ulice 
Sídlo: Stocklova 1 O, 085 O 1 Bardejov 
Zastúpený: Marcela Beňová, predseda 
IČO: 42087155 
DIČ: 2024156794 

( ďalej len „nadobúdate!"' ) 

Poskytovateľ a nadobúdateľ (ďalej spolu aJ ako "zmluvné strany" a jednotlivo aJ ako 
"zmluvná strana" 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na verejné premietanie filmu ÚPN s názvom: 
Stopy v snehu. 

(ďalej len "dielo") 

2.Touto zmluvou poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu na nekomerčné verejné 
premietanie diela výhradne v rámci podujatia: Noc kostolov v Bardejove, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

3. Poskytovateľ udeľuje licenciu ako nevýhradnú, počas licenčnej doby dňa 25. 5. 2018, s 
teritoriálnym a vecným obmedzením podľa bodu 2 tohto článku a bez oprávnenia poskytnúť 
udelenú licenciu tretej osobe formou postúpenia licencie alebo udelením sublicencie. 

4. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu podľa bodu 3 tohto článku bezodplatne. 



Čl. 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu, je nositeľom všetkých práv 
na použitie a šírenie diela, že vysporiadal a uhradil nároky autorov, výkonných umelcov a 
výrobcov filmov a nie je viazaný žiadnou inou zmluvou, ktorá by bola v rozpore s právami 
prevedenými na nadobúdateľa podľa tejto zmluvy. 

2. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že dielo použije len spôsobom a v rozsahu licencie podľa článku 
2 tejto zmluvy. Nadobúdateľ uverejní logo ÚPN ako partnera podujatia na všetkých 
propagačných materiáloch. 

3. Nadobúdateľ sa ďalej zaväzuje, že bez súhlasu poskytovateľa nevykoná na diele žiadne 
úpravy/strihy, vrátane úprav/strihov technického charakteru, najmä takých, ktoré by znižovali 
hodnotu diela alebo by znevažovali osoby v ňom zachytené; vykonanie akýchkoľvek úprav je 
podmienené písomným súhlasom poskytovateľa. Písomný súhlas poskytovateľa musí byt' 
súčasťou tejto zmluvy (ako jej dodatok). 

4. Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi prípadnú škodu, ktorá poskytovateľovi 
vznikne porušením záväzku/povinností podľa tejto zmluvy zo strany nadobúdateľa. 
Nadobúdateľ je povinný uhradiť škodu poskytovateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa, kedy mu poskytovateľ vznik škody oznámil. 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle osobitného predpisu. 

2. Všetky zmeny alebo dodatky tejto zmluvy možno urobiť iba písomne po dohode oboch 
zmluvných strán, musia byt' číslované a budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak nadobúdateľ použije udelenú licenciu v 
rozpore s ustanoveniami článku II. bod 2 a 3 tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastávajú doručením odstúpenia od zmluvy nadobúdateľovi. Odstúpením od zmluvy nie je 
dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody. 

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podľa príslušných ustanovení 
Autorského zákona, Obchodného zákonníka alebo iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, budú 
riešiť prednostne dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 
spory budú riešiť prostredníctvom príslušného všeobecného súdu v SR. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 



(podpísané) (podpísané) 
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