
LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE AUTORSKÉHO DlELA

uzatvorená podl‘a ustanovenia ~ 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov, medzi zmluvnými stranami

Nadobúdatel‘

Názov: Obec Lozorno

Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Štatutárny orgán: Mgr. Luboš Tvrdoň, starosta

IČO: 00304905

iČ DPH SK2020643669

DIČ: 2020643669

(d‘alej aj ako „Nadobúdatel“)

Poskytovatel‘

Názov: What architects s.r.o.

Okánikova 3262/4, 811 04 Bratislava - mestská čast‘
Sídlo:

Staré Mesto

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, vložka číslo: 111877/B

IČO: 50325914

lČ DPH: 2120288720

DIČ: SK2120288720

(d‘alej aj ako »Poskytovatel“)

(Nadobúdateľ a Poskytovateľa d‘alej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

1 ÚČEL ZMLUVY

1.1 Nadobúdatel‘ má v záujme vykonať rekonštrukciu budovy kultúrneho domu v obci Lozorno a
ohjektov stavehne prislúchajúcich k objektu kultúrneho domu, ktorej ciel‘om je zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností budov, zlepšenie technického stavu‘ zníženie množstva
spotrebovanej energie a celková rekonštrukcia fasády a dotknutých častí kultúrneho domu
(d‘alej aj ako „Stavba“).

1.2 Za účelom prípravy verejného obstarávania na realizáciu Stavby bola dňa 16.9.2020 medzi
Nadobúdatel‘om a Poskytovatel‘om uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej predmetom bob
vyhotovenie Architektonickej štúdie fasády Kultúrneho domu Lozorno (d‘alej aj ako
„Ai‘cliitokloiikká ~Lúdhi“j, kioiá má byť pou~‘i1ů (11w judou z pudklddov plo vuiujiié
obstarávanie na výber zhotovitel‘a Stavby.



1.3 Ked‘že Architektonická štúdia je autorské dielo Poskytovatel‘a, tak za účelom podrobnejšej
úpravy práv na použitie Architektonickej štúdie zo strany Nadobúdatel‘a Zmluvné strany
uzatvárajú túto Licenčnú zmluvu na použitie autorského diela (ďalej aj ako „Zmluva“).

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto Zmluvou Poskytovatel‘ udel‘uje Nadobúdatel‘ovi výhradnú a časovo a územne
neobmedzenú licenciu na použitie Architektonickej štúdie v rozsahu stanovenom V tejto
Zmluve.

2.2 Poskytovatel‘ udeľuje túto licenciu bezodplatne.

2.3 Poskytovatel‘ touto Zmluvou dáva Nadobúdatel‘ovi súhlas na akékol‘vek doposial‘ známe
použitie Architektonickej štúdie podl‘a ~ 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov (d‘alej aj ako „Autorský zákon“), najmá nie však výlučne na

a) spracovanie, prepracovanie, vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie a verejné
vystavenie Architektonickej štúdie na akýkol‘vek účel súvisiaci s realizáciou Stavby;

b) použitie Architektonickej štúdie, najmá pre potreby súvisiace so získaním potrebných
vyjadrení a povolení na samotnú realizáciu Stavby,

c) použitie Architektonickej štúdie ako jedného z odkladov pre verejné obstarávanie na
výber zhotovitel‘a/zhotovitel‘ov Stavby a jednotlivých stupňov proj ektovej prípravy a
projektovej dokumentácie potrebnej pre realizáciu a užívanie Stavby,

d) ako jeden z podkladov na spracovanie všetkých d‘alších stupňov a druhov projektovej
dokumentácie potrebných k realizácii Stavby (prípadne vrátane výrobnej dokumentácie,
dokumentácie interiéru a mé);

e) na spracovanie (ako sú d‘alšie stupne projektovej prípravy a projektovej dokumentácie
Stavby), úpravy, zmeny a prepracovanie Architektonickej štúdie a Stavby alebo ich častí
mým zhotovitel‘om alebo mými zhotovitel‘mi,

fl na akékol‘vek zmeny a úpravy Stavby alebo častí Stavby, zrealizovaných podl‘a
Architektonickej štúdie, Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia na užívanie Stavby,
pričom tento súhlas je neodvolatel‘ný;

g) na poskytnutie sublicencie tretím osobám za účelom predaja, prenájmu alebo propagácie
Stavby (aj budúcej Stavby v štádiu jej prípravy), zhotovenia Stavby (dodávatel‘ Stavby a
jeho subdodávatelia).

2.4 Nadobúdatel‘ je v rozsahu tejto Zmluvy oprávnený udelit‘ na užívanie Architektonickej štúdie
sublicenciu tretím osobám.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Poskytovatel‘ vyhlasuje, že je v plnom rozsahu oprávnený udeliť Nadobúdatel‘ovi licenciu
v rozsahu tejto Zmluvy a neexistuje žiadne právo tretej strany, ktoré by mohlo udelenie tejto
liceiicie v akoiiikol‘vek rozsahu llnilLovať alebo mu bránIL‘.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a
vážne, bez omylu, nie za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s ich prejavom vóle



a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom, resp. osoby oprávnenej v
mene príslušnej Zmluvnej strany konať.

3.3 Pokial‘ znenie tejto Zmluvy neustanovuje osobitne inak, na práva a povinnosti Zmluvných
strán sa aplikujú všeobecné obchodné podmienky obce Lozorno dostupné na nasledovnej URL
adrese:

https://www.lozorno.sk/modules/fUe storage/download.php?file=8ea49c26%7C272

3.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží jeden
(1) rovnopis.

Nadobúdatel‘ Poskytovatel‘

V Lozorne V Bratislave

Dňa 7~22Q ý~J4ď Dňa I ‘. 11 7 ~ĹO

~ prk~hiteCtS
. . ~ ~~“•

Za Obec Lozorno
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta In~ a~rch. Mgr. Art. Ondrej Kurek,




