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Číslo zmluvy: 
HS: 2100/045/106 

Licenčná zmluva na použitie diela 
uzatvorená v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany 
ZMLUVNÝ PARTNER: 
Názov: Národné osvetové centrum 
sídlo: Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
štatutárny orgán: Mgr. Erik Kriššák, generálny riaditeľ 
IČO: 00164615 
DIČ: 2020829888 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK63 8180 0000 0070 0006 9325 
právna forma: štátna príspevková organizácia Ministerstva 
kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej 
listiny, vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-
110/8080 
(ďalej len „zmluvný partner“) 

a 
OPRÁVNENÝ NOSITEĽ PRÁV: 
Názov: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 
sídlo: Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš 
štatutárny orgán: Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka 
IČO: 36145246 
DIČ: 2021439013 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0048 1803 
právna forma: príspevková organizácia Žilinského 
samosprávneho kraja, pôsobiaca na základe Zriaďovacej 
listiny, vydanej Žilinským samosprávnym krajom číslo 2002/88 
 
(ďalej len „oprávnený nositeľ práv“) 
(spoločne ďalej len „zmluvné strany") 
uzatvárajú Licenčnú zmluvu na použitie diela (ďalej len 
„zmluva“) s nasledovným obsahom: 

Preambula 
Projekt "Osmičkári" mapuje tvorbu a spomienky filmových 
amatérov, ktorí s tvorbou začínali v ére rozšírenia kamier na 
tzv. úzky film. Cieľom projektu je digitalizácia vybraných 
amatérskych filmov z 8mm a 16mm nosičov a ich verejná 
prezentácia. Digitalizácia je sprevádzaná filmologickým 
výskumom, ktorého výstupom bude séria článkov, 
dramaturgická koncepcia programu digitalizovaných 
amatérskych filmov, bulletin a oral history záznamy. Projekt 
vzniká pri príležitosti 30. jubilea súťaže Cineama.  

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri 
udelení licencie na použitie diela. 

1.2 Dielom sa rozumie: Audiovizuálne dielo vytvorené 
autorom a zaznamenané na 8mm a/alebo 16mm 
filmovom nosiči. 

Článok 2 
Spôsob použitia diela a udelenie licencie 

2.1 Oprávnený nositeľ práv vyhlasuje, že je oprávnený 
udeliť súhlas na použitie diela (licenciu) podľa tejto 
zmluvy. Oprávnený nositeľ práv zodpovedá za škodu, 
ktorá by zmluvnému partnerovi z nepravdivosti tohto 
vyhlásenia vznikla. 

2.2 Oprávnený nositeľ práv udeľuje zmluvnému partnerovi 
nevýhradný súhlas (licenciu) na všetky spôsoby 
použitia diela v súlade s § 19 a 118 ods. 3 Autorského 
zákona. 

2.3 Oprávnený nositeľ práv udeľuje zmluvnému partnerovi 
nevýhradný súhlas (licenciu) v neobmedzenom 

vecnom a územnom rozsahu, a to na celú dobu trvania 
autorských práv. 

2.4 Zmluvný partner  je oprávnený udeliť tretej osobe 
súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie 
podľa tejto zmluvy (sublicenciu).  

2.5 Oprávnený nositeľ práv poskytuje zmluvnému 
partnerovi i licenciu podľa čl. 2 zmluvy bezodplatne. 

2.6 Zmluvný partner udeľuje oprávnenému nositeľovi práv  
súhlas na použitie digitálnych kópií v rozsahu udelenej 
licencie v zmysle bodov 2.3 a 2.4 tejto zmluvy.  

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Oprávnený nositeľ práv je uzrozumený s tým, že  jeho 
osobné údaje budú zmluvným partnerom spracúvané v 
zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(ďalej len „Nariadenie“). Oprávnený nositeľ práv 
prehlasuje, že mu boli poskytnuté všetky relevantné 
informácie o spracúvaní  osobných údajov, ktoré sú 
dostupné na webovom sídle  zmluvného partnera 
www.nocka.sk. Oprávnený nositeľ práv sa pri udelení 
licencie zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných 
údajoch, s ktorými sa pri udelení licencie môže 
oboznámiť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení 
spracúvania osobných údajov.  

3.2 Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, zákonom č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon a ostatnými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

3.3 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z 
ktorých oprávnený nositeľ práv dostane jedno (1) 
vyhotovenie a zmluvný partner  dve (2) vyhotovenia. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré 
vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie sú budú prednostne 
riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a 
dohodami. 

3.5 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom akékoľvek 
zmeny a doplnky musia byť vo forme písomného a 
očíslovaného dodatku k zmluve, pokiaľ v zmluve nie je 
uvedené inak. 

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a 
dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v 
tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na 
podpis zmluvy a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1. 
 
Zmluvný partner:   Oprávnený nositeľ práv: 
Bratislava, dňa  Liptovský Mikuláš, dňa 
 
--------------------------------- -------------------------------- 
Mgr. Erik Kriššák                            Mgr. art. Miroslava Palanová 
   generálny riaditeľ                                  riaditeľka 
Národné osvetové centrum              Liptovské kultúrne stredisko 
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Príloha č.1 

 
 
 

 

autor názov filmu rok výroby 

Liptfilm Starosti richtára Dzurku 1989 

Liptfilm Silent Landing 1990 
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