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 LICENČNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. 1  
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 
FULLEYE, s.r.o. 
Vienna Gate - Kopčianska 10, 851 01 Bratislava  
v zastúpení: Samuel Ivaška, konateľ 
E-mail:  samuel.ivaska@fulleye.net 
IČO: 50 499 165 
DIČ: 2120358856 
IČ DPH: neplatca DPH 
Ban. spojenie: Tatrabanka a.s. 
IBAN: SK 24 1100 0000 0029 4802 8728  SWIFT: TATRSKBX 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka č.: 114273/B 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 
a  
 
Nadobúdateľ: 
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 
Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková 
E-mail: riaditel@oravskemuzeum.sk 
IČO: 36145106 
DIČ: 2021437913 
Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0048 1213 
Zriaďovateľská listina vydaná Žilinským samosprávnym krajom č.2002/81 zo dňa 1.4.2002 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
(ďalej len „Nadobúdateľ“)  
 
ďalej aj „zmluvné strany“ 

 
uzatvárajú túto zmluvu na použitie audiovizuálneho /tristošesťdesiat stupňového 3D/ diela pre 
virtuálnu realitu „NOSFERATU VR“ za podmienok a s tým súvisiacich majetkových, autorských 
a obchodných právnych vzťahov ďalej uvedených v tejto zmluve. Dielo vzniklo v dohodnutých 
priestoroch Oravského hradu poskytnutých na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
zmluvnými stranami za úhradu stanovenú v zmysle štandardných podmienok. Výroba 
audiovizuálneho diela bola financovaná len zo strany Poskytovateľa, teda všetky majetkové práva 
sú výsostne viazané na spoločnosť FULLEYE, s.r.o. .  

 
Čl. 2  

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie k audiovizuálnemu dielu „NOSFERATU VR“, v 
celkovej minutáži  9´ (ďalej spolu len „AVD“).  
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2.2. Touto zmluvou Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie AVD NOSFERATU 
VR výlučne týmto spôsobom použitia: prezentačné účely /prezentácia do virtuálnych 
okuliarov/ výhradne v dohodnutom priestore umiestnenom v areáli Oravského hradu 
(Informačné centrum) na časovo obmedzené užívanie (na dobu trvania práv v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom) komerčným spôsobom ako unikátnu inovatívnu prezentáciu. 

2.3 Poskytovateľ licenciu udeľuje ako nevýhradnú, na verejné predvedenie s neobmedzeným 
počtom predstavení/prezretí, s teritoriálnym a vecným obmedzením podľa bodu 2.2 a bez 
oprávnenia poskytnúť udelenú licenciu k AVD tretej osobe formou postúpenia licencie alebo 
udelením sublicencie.  

2.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.  
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je výrobcom a nositeľom majetkových a autorských práv 

umeleckého AVD a je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu.  
3.2. Nadobúdateľ už disponuje AVD.  
3.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že AVD použije len spôsobom a v rozsahu licencie podľa čl.2 tejto 

zmluvy.  
3.4. Nadobúdateľ je povinný chrániť všetky majetkové, autorské a osobnostné práva 

Poskytovateľa a autora, vrátane ochrany pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním s dielom. Na 
všetkých webových stránkach, plagátoch, oznámeniach a akýchkoľvek propagačných 
materiáloch či predvedeniach musí byť uvedené meno autora. Nadobúdateľ sa ďalej 
zaväzuje uviesť názov diela „NOSFERATU VR“ a nasledujúci text: „Dielo je uvádzané so 
súhlasom autora Samuela Ivašku a FULLEYE.net“.  

3.5. Nadobúdateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi prípadnú škodu, ktorá Poskytovateľovi 
vznikne porušením záväzkov/povinností podľa tejto zmluvy zo strany Nadobúdateľa. 
Nadobúdateľ je povinný uhradiť škodu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, kedy mu 
Poskytovateľ vznik škody oznámil.  
 

Čl. 4  
Licenčná odmena 

 
4.1. Za udelenie licencie na použitie AVD spôsobom a v rozsahu licencie podľa čl. 2 tejto zmluvy 

zaplatí Nadobúdateľ Poskytovateľovi licenčnú odmenu. Odmena za udelenie súhlasu na jeho 
predvedenie bola zmluvnými stranami dohodnutá s prihliadnutím na ochranu 
investícií/nákladov Poskytovateľa, ktorý vytvoril AVD a má výlučné práva vyplývajúce z 
autorského zákona a pre stranu Nadobúdateľa na pokrytie prevádzkových nákladov 
spojených s predvedením diela na dohodnutom mieste Oravského hradu v zmysle Čl.2 bodu 
2.2. . 

4.2. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť licenčnú odmenu vo výške 50% (slovom päťdesiat percent) 
z celkového hrubého príjmu z každého predvedenia AVD. Zmluvné strany sa dohodli na 
vstupnom za každú prezentáciu vo výške 2,00 € (slovom: dve eur). 

4.3. Základom pre výpočet licenčnej odmeny je hrubý príjem zo vstupného všetkých vstupeniek 
na predvedenie AVD.  

4.4. Uhradením sa rozumie pripísanie sumy na bankový účet Poskytovateľa. 
4.5. Celkovú odmenu uhradí Nadobúdateľ na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy 

na základe vzájomnej dohody podľa čl. 5 tejto Zmluvy. 
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Čl. 5  

Vyúčtovanie, fakturácia, kontrola a sankcie 
 

5.1. Nadobúdateľ sa zaväzuje predložiť FULLEYE písomné vyúčtovanie všetkých predvedení (údaj  
o predaji počtu vstupeniek s uvedením ich poradových čísiel) za predchádzajúci mesiac 
najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca. Nadobúdateľ sa zaväzuje  pravdivo uviesť 
všetky údaje o skutočnom počte predvedení AVD podľa článku 4 tejto Zmluvy potrebné 
k fakturácii.  

5.2. Na základe vyúčtovania podľa bodu 5.1 tohto článku, FULLEYE vystaví Nadobúdateľovi 
faktúru, ktorá je splatná do 14 dní, a to na účet FULLEYE uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 
FULLEYE vystaví faktúru do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Nadobúdateľ nepoukáže uvedenú odmenu na účet 
Poskytovateľa v lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Nadobúdateľovi za 
každý deň omeškania úrok z omeškania s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 9%.  

 
Čl. 6  

Záverečné ustanovenia 
 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania práv v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. 

6.2. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť Nadobúdateľa zverejniť túto zmluvu podľa § 5 a) 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na tento účel 
zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy.  

6.3. Všetky zmeny alebo dodatky tejto zmluvy možno urobiť len písomnou formou po dohode 
oboch zmluvných strán, musia byť číslované a budú tvoriť nedielnu súčasť tejto zmluvy.  

6.4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností, ktoré zmluvným stranám 
vyplývajú z tejto Zmluvy, aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 
niektorou zmluvnou stranou. 

6.5. V prípade dohody Zmluvných strán Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej aj 
„Deň zániku Zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia všetky vzájomné nároky 
Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností. 

6.6. Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu 
v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  Výpoveďou tejto Zmluvy 
zanikajú všetky práva Nadobúdateľa k audiovizuálnemu dielu v rozsahu Súhlasu udeleného 
touto Zmluvou. 

6.7. Poskytovateľ môže tiež od tejto zmluvy odstúpiť, ak mu Nadobúdateľ nezaplatí dohodnutú 
odmenu riadne a včas podľa bodu 4.2 alebo ak nesplní alebo poruší niektorý zo 
záväzkov/povinností prevzatých touto zmluvou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
doručením odstúpenia od zmluvy Nadobúdateľovi. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý 
nárok Poskytovateľa na náhradu škody.  

6.8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podľa príslušných ustanovení Autorského 
zákona, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka alebo iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

6.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, budú 
riešiť predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, zmluvné strany sa výslovne dohodli, 
že spory budú riešiť prostredníctvom príslušného súdu v sídle Poskytovateľa.  

6.10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, po jednom pre 
každú zmluvnú stranu.  
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6.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.  

 
 
 
 
V Oravskom Podzámku: 9.7.2019              V Bratislave: ....................................... 
 
V Bratislave:........................................   V Oravskom Podzámku: 9.7.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................     ............................................ 
za Poskytovateľa/autora diela    za Nadobúdateľa    
Samuel Ivaška      PaedDr. Mária Jagnešáková 
konateľ FULLEYE s.r.o.    Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava 
 
 


