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Licenčná zmluva č.: 162/2011

uzatvorená v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení

Objednávatel'

1. ZMLUVNÉ STRANY

Nadácia Slovenskej sporitel'ne
Sídlo: Tomášikova 48, 83273 Bratislava
IČO: 30 856 868
DIČ: 2021945376
Zapísaná: Register nadácií vedený Ministerstvom vnútra SR,
č. 203/Na-2002/774

Obdarovaný Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
DIČ: 2020717875

Autor K2 ateliér, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 16, 94901, Nitra
IČO: 36809306
DIČ: 2022421269
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro,
vl. č. 20351/N
telefón: 0908-778761 fax: 037-6578259
e-mail: k2atelier@k2atelier.sk

2.PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu na použitie projektovej dokumentácie - diela s názvom
"Viacúčelové ihrisko v externých priestoroch Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves·
(ďalej len "projektová dokumentácia") pre Objednávateľa a pre Obdarovaného. Projektovú
dokumentáciu vyhotovil Autor pre spoločnosť FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., Sídlo: Dlhá 89
B, Nitra 949 01, IČO: 36 536 245, ktorá predmetné viacúčelové ihrisko v meste Spišská Nová Ves
zhotovuje podľa projektovej dokumentácie (ďalej len "Dielo").

2. Autor prehlasuje, že projektovú dokumentáciu pre Autora vytvorili autori projektovej dokumentácie:
Ing. arch. Rastislav Kočajda a Ing. arch. Miroslava Kočajdová ako spoločné dielo podľa § 10
autorského zákona a Autor prehlasuje, že vykonáva majetkové práva autorov projektovej
dokumentácie a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu.

3. SPÔSOB POUŽITIA DIELA A ROZSAH LICENCIE

1. Autor udeľuje Objednávateľovi a Obdarovanému súhlas na použitie projektovej dokumentácie najmä
na spôsoby použitia uvedené v § 18 ods.2 autorského zákona na časovo neobmedzene obdobie,
minimálne však po dobu trvania majetkových práv Autora a autorov k projektovej dokumentácii
v neobmedzenom vecnom alebo inom rozsahu, výlučne pre potreby Diela. Autor súhlasí s tým, že
projektovú dokumentáciu na Dielo môže Objednávateľ a Obdarovaný bez ďalšieho upravovať,
zmeniť, spájať alebo aj zničiť. Objednávateľ alebo Obdarovaný v súlade s predchádzajúcimi vetami
tohto bodu, v budúcnosti bude môcť v prípade rekonštrukcie Diela alebo potrebnosti inej zmeny na
projektovej dokumentácii alebo na Diele vykonať úpravy alebo iné zásahy do projektovej
dokumentácie alebo do Diela, alebo bude môcť v budúcnosti dať prepracovať pôvodný projekt inej
osobe bez toho aby bol nútený opätovne vyžiadať si súhlas Autora alebo autorov projektovej
dokumentácie.

2. Autor túto licenciu udeľuje Objednávateľovi a Obdarovanému bezodplatne.
3. Objednávateľ a Obdarovaný je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicencie) v

rozsahu jemu udelenej licencie. Autor udeľuje Objednávateľovi a Obdarovanému bezodplatnú
sublicenciu na použitie projektovej dokumentácie.

4. Licencia podľa tejto zmluvy je udelená ako nevýhradná a Autor je oprávnený udeľovať licenciu tretej
osobe a má tiež právo použiť projektovú dokumentáciu.
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6. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy Objednávateľom alebo Obdarovaným,
je Autor oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s účinkami odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy
Obdarovanému a Objednávateľovi.

6. Pre použitie projektovej dokumentácie na zhotovenie viacúčelového ihriska pre iné lokality je
potrebné uzavrieť s Autorom osobitnú zmluvu.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak je Obdarovaný povinnou osobou podľa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len .povinná osoba") a táto zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou, táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy poslednou zmluvnou
stranou a účinnosť si zmluvné strany dohodli podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka
nasledovne: Zmluva je účinná 3. deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia
o zverejnení zmluvy v platnom znení Objednávateľovi, ktoré bude vyhotovené podľa tohto bodu
a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej republiky pri
zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (na účely tohto bodu ďalej len .potvrdenie").
V potvrdení vyhotoven om povinnou osobou (Obdarovaným) okrem identifikácie vystaviteľa
potvrdenia (Obdarovaného) a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude uvedené, kde a kedy bola
zmluva zverejnená, a ak bola zverejnená viacerými spôsobmi podľa § 47a Občianskeho zákonníka,
bude pri jednotliVých spôsoboch zverejnenia uvedený dátum zverejnenia. Zmluvné strany sa
dohodli, že povinná osoba zverejní zmluvu v lehote do 10 dni odo dňa podpisu zmluvy poslednou
zmluvnou stranou a v lehote do 5 dní od zverejnenia zmluvy povinná osoba preukázateľne doručí
potvrdenie Objednávateľovi na adresu: Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73
Bratislava. Objednávateľ bez zbytočného odkladu informuje o účinnosti zmluvy Autora (spravidla e-
mailom). V prípade, ak povinná osoba (Obdarovaný) nedoručí Objednávateľovi potvrdenie v súlade
s týmto bodom, alebo ak zmluvu nezverejní, zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú
zmluvou viazané. V prípade, ak povinná osoba nezverejní zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa
platnosti zmluvy platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

2. Akékoľvek porušenie tejto zmluvy týkajúce sa Výkonu majetkoVých práv Autora bude považované za
neoprávnený zásah do autorských práv v zmysle § 56 Autorského zákona.

3. Na neupravené podmienky touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia Autorského zákona a
Občianskeho zákonníka.

4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať formou písomného dodatku podpísaného
zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Dňa r...:.1. 2011

Objednávateľ
Nadácia Slovenskej sporiteľne

Autor
K2, ateliér, s.r.o. I

, h

.............. / /
Ivana $túdenková I

správéa .'
Ing. arch. Rastislav Kočajda
konateľ

...... '(............. , ' .
Ing. arch. Rastislav Kočajda Ing. arch. Miroslava Kočajdová
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