
                                                                                     Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 1099/2019/DP 
 

Licenčná zmluva č. 1099 /2019/DP 
uzatvorená podľa ustanovenia § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení        

( ďalej len „autorský zákon“) 
 
Zmluvné strany : 
 
Autor:      Simonides Ján, Ing. arch. 
Adresa:    Moyzesova 48, 040 01 Košice-Staré Mesto, Košice I 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):   SK56 0900 0000 0001 0909 0724 
 
(ďalej len „Autor“) 
 
Nadobúdateľ:   Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca:   PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
IČO:     37870475 
DIČ:     2021626332 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN):   SK54 8180 000 0070 0051 9082 
 
(ďalej len „Nadobúdateľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto licenčnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok: 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Autor prehlasuje, že vytvoril vlastnou tvorivou duševnou činnosťou architektonické dielo – Stavba : 
Sídlisko 1.máj – I. Stavba, objekt : 105/128  Osveta Vranov n T,  č. zák.: 319-29-3-9025-1,  Arch. č.: K – 
9025.07-P2., ktoré bolo projektované v roku 1979 organizáciou Rudný projekt Košice (ďalej len „Dielo“). 
 
2. Nadobúdateľ má záujem o použitie Diela za podmienok ustanovených touto Zmluvou za účelom 
realizácie investičnej akcie - projektu „ Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, 
komplexná rekonštrukcia objektu“ , ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác za účelom premiestnenia 
prevádzky Hornozemplínskej knižnice do uvedeného objektu a využitia synergických efektov spojených 
s umiestnením Hornozemplínskeho osvetového strediska a Hornozemplínskej knižnice v jednom 
zrekonštruovanom objekte (ďalej len „Projekt“). 
 

II. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Autor touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela za podmienok ustanovených 
touto Zmluvou (ďalej len „Licencia“) a Nadobúdateľ touto Zmluvou udelenú Licenciu prijíma a zaväzuje 
sa Dielo používať v rozsahu udelenej Licencie a uhradiť autorovi dohodnutú odmenu. 



III. 
Spôsob použitia Diela 

 
1. Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na všetky spôsoby použitia Diela známe ku dňu uzatvorenia 
tejto Zmluvy, alebo ktoré vyplynú z potrieb vykonávania činnosti Nadobúdateľa alebo z určenia Diela v 
budúcnosti. Nadobúdateľ je na základe poskytnutej Licencie oprávnený s Dielom akokoľvek disponovať 
a nakladať, pričom je povinný Dielo používať takým spôsobom, aby nezasiahol do osobnostných práv 
Autora, najmä nesmie používať Dielo hanlivým spôsobom. Pri použití pôvodného Diela je Nadobúdateľ  
povinný uvádzať meno Autora. Autor udeľuje súhlas aj na nakladanie s novým dielom, ktoré vznikne 
spracovaním diela. 
 
2. Autor udeľuje Nadobúdateľovi výhradnú Licenciu na dobu neurčitú, minimálne na čas potrebný na 
dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Nadobúdateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť. 
 

IV. 
Rozsah udelenej Licencie 

 
1. Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v neobmedzenom rozsahu bez obmedzenia čo do územného, 
vecného a množstevného rozsahu. 
 
2. Autor na základe tejto zmluvy prehlasuje, že vytvoril  vlastnou tvorivou duševnou činnosťou 
architektonické dielo – Stavba : Sídlisko 1.máj – I. Stavba, objekt : 105/128  Osveta Vranov n T,  č. zák.: 
319-29-3-9025-1,  Arch. č.: K – 9025.07-P2., ktoré bolo projektované v roku 1979, že je jediným autorom 
predmetného diela  a preberá  na seba plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky ďalších neznámych autorov 
(spoluautorov)   k predmetnému dielu voči Nadobúdateľovi.  
 

V. 
Odmena za udelenie Licencie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Autor udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu za jednorazovú odmenu vo výške 
5 000,00 €. (slovom päťtisíc eur.) Autor nie je platcom DPH. 
 
2. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že dohodnutá odmena patrí Autorovi za udelenie Licencie, 
a nie za skutočné použitie Diela, t. j. nepoužitie Diela Nadobúdateľom po uzatvorení tejto Zmluvy nemá 
žiadny vplyv na nárok Autora na odmenu dohodnutú podľa tohto článku Zmluvy. 
 
3. Nadobúdateľ je povinný uhradiť Autorovi odmenu za udelenie Licencie vo výške podľa ods. 1 tohto 
článku Zmluvy do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy na číslo účtu (IBAN): SK56 0900 0000 
0001 0909 0724. 
 
4. Odmena za udelenie Licencie sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 
Autora. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovení § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s §43 ods. 14 zákona 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je autor povinný príjem (odmenu) za 
vytvorenie diela a udelenie licencie podľa tohto článku zmluvy vyplatenú nadobúdateľom, vysporiadať vo 
svojom daňovom priznaní. 
 
 
 



VI. 
Nakladanie s Licenciou 

 
1. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie (ďalej 
len "Sublicencia") bez predchádzajúceho súhlasu autora. 
 
2. Nadobúdateľ je oprávnený udelenú Licenciu zmluvou postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
súhlasu autora. O postúpení Licencie a o osobe postupníka nie je Nadobúdateľ povinný informovať autora. 
 

VII. 
Doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomné zasielanie akýchkoľvek oznámení alebo iných písomností 
(ďalej aj „písomnosť“) v zmysle tejto Zmluvy použijú adresy sídiel alebo korešpondenčné adresy 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností medzi sebou budú používať predovšetkým 
nasledovné spôsoby: 
a) doručovanie poštou, ako zásielku s doručenkou zaslanú doporučene. Pri doručovaní prostredníctvom 
pošty sa písomnosť považuje za doručenú dňom jej doručenia doporučene poštou na adresu sídla druhej 
Zmluvnej strany alebo na jej korešpondenčnú adresu. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, 
(i) v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo  
(ii) v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie písomnosti na pošte, alebo 
(iii) v ktorý je na zásielke obsahujúcej písomnosť, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 
poznámka podobného významu, 
b) doručovanie kuriérom doručovateľskej služby, pričom v prípade odopretia prevzatia písomnosti alebo 
jej nemožnosti doručenia z dôvodu nezastihnutia adresáta, sa bude táto považovať za doručenú uplynutím 
troch (3) pracovných dní odo dňa jej vrátenia odosielateľovi, 
c) doručovanie osobne, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú okamihom prevzatia písomnosti 
osobou oprávnenou na preberanie zásielok v mene Zmluvnej strany. 
 

VIII. 
Trvanie a zánik Zmluvy 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Licencia udelená podľa tejto Zmluvy zaniká: 
a) dohodou Zmluvných strán v písomnej forme, alebo 
b) účinnosťou odstúpenia od tejto Zmluvy niektorej zo Zmluvných strán alebo 
c) z iných dôvodov stanovených Autorským zákonom a/alebo iným všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 
 
3. Autor 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: 
a) použitie Diela v rozpore s udelenou Licenciou, a/alebo 
b) nezaplatenie odmeny za udelenie Licencie alebo jej časti napriek doručeniu písomnej výzvy Autora na 
jej zaplatenie Nadobúdateľovi, v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Nadobúdateľovi. 



IX. 
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, Obchodného zákonníka 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. Autor berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zák. č. 211/2000 
Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na WEB-sídle nadobúdateľa. 
 
8. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis pre Autora 
a tri rovnopisy pre Nadobúdateľa. 
 
9. 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 Prešove, dňa 10.12.2019      V Košiciach, dňa 5.12.2019 

 

                   v. r.                                                                                           v. r. 
–––––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––––– 
Nadobúdateľ                                                                          Autor 
 
Prešovský samosprávny kraj                                                 Simonides Ján Ing. arch. 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda                             Moyzesova 48, Košice-Staré Mesto 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa:  10.12.2019   
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 11.12.2019 
 


