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LICENČNÁ ZMLUVA  
uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona 

 
Nadobúdateľ :   Mesto Dubnica nad Váhom 

sídlo:  Bratislavská  434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 

Štatutárny zástupca Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

IČO 00317209 

DIČ 2021339276 

 
                                                                          a   
 

Zhotoviteľ diela Fakulta architektúry STU v Bratislave 

sídlo Námestie slobody 19 
812 45 Bratislava 

Štatutárny zástupca Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan fakulty 

pavel.gregor@stuba.sk   +4212  5727 6215 
IČO 00397687 

DIČ 2020845255    

DIČ DPH SK 2020845255 

bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
     SK04 8180 0000 0070 0008 1930 

zástupca pre veci ekonomické:  
             
zástupca pre veci zmluvné  

     Ing. Anna Karácsonyová, tajomníčka fakulty 
     anna.karacsonyova@stuba.sk      +421 918 665 044 
     Ing. Roman Rosina, vedúci Bellušových ateliérov 
      roman.rosina@stuba.sk   +421 918 799 275 

autori a riešitelia: 
 

   - Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
     bohumil.kovac@stuba.sk; +421 905 498 414, +42125727 6271 
   - Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof. 
      office@alexyandalexy.sk;  +421 903 448 904 
   - Ing. Roman Rosina, konzultant 
      roman.rosina@stuba.sk 
 

 

                                                            spolu Zmluvné strany 

                                                      uzatvárajú túto licenčnú zmluvu 

 

Preambula 

1. Zhotoviteľ a nadobúdateľ uzatvorili dňa 12. 03. 2020 Zmluvu o dielo č. 0502/0003/20  
predmetom ktorej bolo vyhotovenie diela: architektonická štúdia stavby Prestavba Námestia Matice 
slovenskej v Dubnici nad Váhom (ďalej aj ako „Dielo“).  

 

2. Nadobúdateľ má záujem vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotovenie diela – „Projektová 

dokumentácia – Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom“ (ďalej aj ako „Stavba“ 

alebo „Projekt“).  

Projekt zhotoví úspešný uchádzač ako:  

a) projekt pre stavebné povolenie  

b) realizačný projekt.  

 

Podkladom pre Projekt je výsledný variant architektonickej štúdie Prestavby Námestia Matice Slovenskej 

v Dubnici nad Váhom, zhotovenej zhotoviteľom na základe zmluvy č. 0502/0003/20.  
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3. Nadobúdateľ a zhotoviteľ sa dohodli na úprave práv a povinností spojených s použitím diela 
„Architektonická štúdia – prestavba Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom“ uzavretím tejto 
zmluvy za nižšie uvedených podmienok.  
 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto Licenčnej zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri udelení licencie 
na použitie architektonického diela „Architektonická štúdia – prestavba Námestia Matice Slovenskej 
v Dubnici nad Váhom“ Nadobúdateľovi.  
 
1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že autori Diela sú jeho zamestnancami, že dielo vytvorili ako zamestnanecké 
dielo a že má s nimi vysporiadané autorské práva k Dielu ako aj práva prípadných tretích osôb, ktoré na 
Diele spolupracovali a sú jeho spoluautormi a  že vysporiadal právo všetkých autorov na odmenu.  
 
1.3. Zhotoviteľ udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie diela v rozsahu: 
- na verejnú prezentáciu Diela  
- na vytvorenie rozmnoženín Diela 
       Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať meno Zhotoviteľa a autorov diela na všetkých rozmnoženinách 

Diela a náležitým spôsobom pri každom použití Diela na verejnosti.  
 
1.4. Nadobúdateľ a Zhotoviteľ (a súčasne jeho zamestnanci autori) podpisom Zmluvy uzatvárajú licenčnú 
zmluvu podľa § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, ktorou Zhotoviteľ udeľuje 
Nadobúdateľovi výhradný súhlas, na použitie Diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, ktoré 
bude realizovať úspešný uchádzač verejného obstarávania na zhotovenie Projektu - „Projektová 
dokumentácia – Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom“ v zmysle Preambuly 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej udeľuje Nadobúdateľovi súhlas používať Dielo za účelom činností 
súvisiacich s projekčnou prípravou, zhotovením, údržbou, opravou, rekonštrukciou alebo užívaním 
Projektu, resp. stavebných objektov Projektu.   

 Každú zmenu Diela, ktorá ho akokoľvek mení alebo zasahuje do vizuálnej, konštrukčnej či 
funkčnej stránky Diela je Nadobúdateľ povinný prekonzultovať s autormi Zhotoviteľa. 

 Licencia zahŕňa aj súhlas na publikovanie Diela. Zhotoviteľ má právo na fotodokumentáciu, 
publikovanie a verejné vystavenie Diela. Nadobúdateľ sa zaväzuje uvádzať Zhotoviteľa  ako autora Diela 
a označovať ho na všetkých rozmnoženinách Diela náležitým spôsobom pri každom použití Diela na 
verejnosti, a to podľa spôsobu použitia. Pre vylúčenie pochybností, Nadobúdateľ nie je povinný uvádzať 
Zhotoviteľa  ako autora Diela na všetkých interných materiáloch slúžiacich k prezentácii projektu v rámci 
vnútropodnikovej agendy Objednávateľa. 
 
1.5. Práva Zhotoviteľa k dielu nie sú ustanoveniami bodov 1.3 a 1.4. dotknuté. Autor/ri majú má právo  

na verejné vystavovanie, prezentáciu a publikovanie Diela.  
 
1.6. Vlastnícke právo k Dielu, prípadne jeho príslušnej časti prešlo na Objednávateľa zaplatením Ceny za 

Dielo alebo príslušnej časti Diela. 

 
1.7.  Zhotoviteľ  udeľuje Nadobúdateľovi k Dielu výhradnú licenciu územne a vecne viazanú na 
„Projektovú dokumentáciu – Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom“, na čas 
trvania majetkových práv Nadobúdateľa k Dielu. 
 
1.8. Zhotoviteľ udeľuje Nadobúdateľovi licenciu k Dielu bezodplatne.  
 
1.9. Nadobúdateľ sa zaväzuje uvádzať meno a priezvisko (obchodné meno) zhotoviteľa ako aj autorov 

Diela, resp. označovať zhotoviteľa a autorov na všetkých rozmnoženinách Diela náležitým spôsobom pri 

každom použití Diela, a to podľa spôsobu použitia Diela na verejnosti.  
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1.10. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť pri používaní Diela jeho ochranu pred akýmkoľvek hanlivým 

nakladaním, ktoré by malo za následok poškodzovanie dobrého mena zhotoviteľa.  

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

2.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2.3. Licencia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

2.4. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa upravia vo forme písomných číslovaných dodatkov k tejto 

zmluve. 

2.5. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona 

č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.  

2.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z toho jeden pre Nadobúdateľa a tri pre Zhotoviteľa. 

2.7. Zmluvné strany ako aj autori diela prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, zhodne porozumeli jej 

obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Čl. 3 

Podpisy zmluvných strán a autorov 

 

 

 
 
 
v Dubnici nad Váhom  dňa ......................2021 v Bratislave dňa ..............................2021 
 
 
 
za    Nadobúdateľa:                 za    Zhotoviteľa:. 

................................................................ 

 
 
 

             ............................................................. 

              Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
                    primátor mesta  
               Dubnica nad Váhom 

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
Dekan Fakulty architektúry a dizajnu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 

                                                                      Autori : 
 
 
 
 
..................................................................... 

 
 
    ................................................................ 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Ing. arch. Andrej Alexy 


