
Ú 
PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE 

LICENČNÁ ZMLUVA 
č. 2/2022 

uzatvorená v zmysle 865 a nasl. zákona č... 185/2015 Z. z. Autorský zákon medzi 

zmluvnými stranami 

1. Poskytovateľ: Ponitrianske múzeum v Nitre 

Štatutárny zástupca: Mgr. Patrícia Žáčiková 
Adresa: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
IČO: 36102652 

DIČ: 2021431973 
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj 

IBAN: SK 55 8180 0000 0070 0031 1193 

Kontaktná osoba: PhDr. Beňová Katarína 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

2. Nadobúdateľ: PhDr. Miroslav Pius 

Adresa: 

Dátum narodenia: 

Kontakt: 

(ďalej len „nadobúdateľ“) 

sa dohodli takto: 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

(1) Touto zmluvou poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie 1ks 

fotografie obrazu bitka pri Vozokanoch (ďalej len „fotografie“) špecifikovanej v prílohe č. 

1, zbierkového predmetu s prírastkovým číslom 1979/3909HZM a evidenčným číslom H 

2566, Ponitrianskeho múzea v Nitre, lokalizovaného v Múzeu v Zlatých Moravciach a to 

na účel publikovania v knižnej (neperiodickej) publikácii Turci v Tekovskej župe, autora 

Miroslava Piusa. 
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(m) 
PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE 

ČI. II 
Licencia 

(1)Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu na použitie fotografie v knižnej 

(neperiodickej) publikácii Turci v Tekovskej župe. 

(2) Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu ako nevýhradnú, v neobmedzenom 

územnom rozsahu, na celú dobu trvania autorských majetkových práv odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy, bez práva poskytnúť tretím osobám sublicenciu. Kvantitatívny rozsah 

licencie je limitovaný na náklad publikácie v počte 500 ks. 

(3) Nadobúdateľ uvedie v publikácii Turci v Tekovskej župe, kde bude uvedená fotografia 

meno autora fotografie nasledovným spôsobom - Autor fotografie - Imrich Finta 

a zdroj/pôvod použitej fotografie a to nasledovným spôsobom: Obraz bitka pri 

Vozokanoch, zbierkový fond Ponitrianske múzeum v Nitre. 

(4) Nadobúdateľ informuje poskytovateľa o vydaných publikovaných materiáloch a o 

použití diela písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). 

ČI. III 
Odmena 

(1) Poskytovateľ si neuplatňuje voči nadobúdateľovi zaplatenie odmeny za licenciu. 

ČI. IV 
Osobitné dojednania 

(1) Nadobúdateľ nie je oprávnený použiť fotografiu na iné účely alebo iným spôsobom 

ako je uvedené v článku II tejto zmluvy alebo nad rámec oprávnení ustanovených 

všeobecne záväzným právnym predpisom bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

poskytovateľa a nie je oprávnený ich v rozpore s touto zmluvou poskytnúť, postúpiť 

alebo sprístupniť ďalším osobám. 

(2) Nadobúdateľ je povinný za každé porušenie povinnosti uvedenej v článku II bode 2 - 

4 tejto zmluvy zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 200,00 (slovom: 

dvesto eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na 

náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná 

pokuta vzťahuje. 
ČI. V 

Odstúpenie od zmluvy 

(1) Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak nadobúdateľ poruší svoje 

zmluvné povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných 

povinností nadobúdateľom sa považuje najmä použitie fotografií v rozpore s udelenou 

licenciou, nedodržanie podmienok použitia fotografií. 

(2) Odstúpením od tejto zmluvy alebo jej ukončením z iného dôvodu nie je dotknutý 

nárok na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty a nie je dotknutá ani povinnosť zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto 

zmluvy a o skutočnostiach s ňou súvisiacich. 
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ČI. VI 
Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany sú si vedomé, že v prípade ich zániku prechádzajú práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy na ich právnych nástupcov (dedičov), ak to nie je inak 

vylúčené. 
Práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Ponitrianskeho múzea v Nitre. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je určený pre 

nadobúdateľa a jeden je určený pre poskytovateľa. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 

svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali. 

V Nitre, dňa V Nemčiňanoch, dňa 

  

Mgr. Patrícia Žáčiková PhDr. Miroslav Pius 
— poskytovateľ nadobúdateľ 
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PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE 

Príloha č. 1 

Fotografia, ktorú nadobúdateľ prevzal od poskytovateľa prostredníctvom e-mailu je 
bližšie špecifikovaná takto: 

a) téma/zameranie: fotografické zachytenie obrazu s názvom „bitka pri Vozokanoch“ 
b) forma: digitálna fotografia 
c) počet: 1 ks 
d) farebnosť: farebná 
e) rozlíšenie: zodpovedajúce vymedzenému účelu použitia 
f) formát: jpg - 1,22MB 
£) autor fotografie: Imrich Finta 

Náhľad fotografie: 

          

V apel ho Soľ mer 460. s úli o Naš ae UT ÁZKOTNU ona ad Vozoke mj Lortiier pu si 
. ova vydata 26 Sám dos. eho apo prolos, Kuei eX úlGo oa 
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