
Licenčná zmluva č. 
uzatvorená podľa § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z. z o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

I. Zmluvné strany 

Udeľovateľ licencie Podtatranské múzeum v Poprade 
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9613 
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK v Prešove z 1.4.2002 č. KUL -
2002/000153/10 
Zapísaný Register MaG M K SR č. M K 2018/98 - 400 R M 50/98 

Prijímateľ licencie Prešovská univerzita v Prešove 
Centrum celoživotného vzdelávania a kompetenčného vzdelávania 
Rektorát 

Meno: 
Adresa: Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

II. Predmet zmluvy 
1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok udeľovateľa poskytnúť licenciu na použitie fotografií, 
scanov a informácií z elektronickej evidencie BACH o každom predmete z jeho zbierok pre 
prijímateľa, na účel, za podmienok a za odmenu dohodnutých v tejto zmluve. 

III. Poskytnutie licencie, jej účel a rozsah 
1) Udeľovateľ udeľuje prijímateľovi licenciu na použitie scanov artefaktov z doby bronzovej 
v rámci projektu INTERREG z jeho zbierok na jeho osobný a študijný účel a na účel prezentácie 
formou propagácie kultúrneho dedičstva z doby bronzovej v rámci Prešovského samosprávneho 
kraja v projekte: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej". 
2) Prijímateľ licencie je povinný pri každom použití fotografie uviesť logo udeľovateľa a 
skutočnosť, že scany pochádzajú z jeho zbierok, a to v znení: Zbierkový fond Podtatranského 
múzea v Poprade 
3) Zmena alebo rozšírenie účelu použitia sú bez písomného súhlasu udeľovateľa licencie 
neprípustné. 
4) Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinnosti prijímateľa licencie a použití fotografií 
na iný než dohodnutý účel, má udeľovateľ licencie nárok na sankciu vo výške 50 € za každú inak 
použitú fotografiu. 

IV. Odmena za licenciu 
1) Odmena za udelenie licencie bola stanovená v zmysle Internej smernice udeľovateľa Cena 
prác a služieb poskytovaných Podtatranským múzeum v Poprade iným subjektom vo výške 0 €. 
2) Prijímateľ licencie je povinný dohodnutú odmenu za licenciu uhradiť v plnej výške na bankový 
účet udeľovateľa do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy. 
3) V prípade, že prijímateľ bude v omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny, je povinný zaplatiť 
udeľovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 



V. Záverečné ustanovenia 
1) Obe strany prehlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu nie sú žiadnym 
spôsobom obmedzené alebo vylúčené. 
2) Obe strany zároveň vyhlasujú, že si licenciu prečítali, j e j obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 
3) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre obe zmluvné strany. 
4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni je j zverejnenia na webovom sídle udeľovateľa. 

V Poprade, M O M O l f V Prešove, 0 9 O 3 Z01S 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
Riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade 


