
Licenčná zmluva 

• 
Poskytova tel' licencie: 

• 
Kalaslrúlny úrad v Ziline 

• 
So sídlom: J-I ollého7,01 1 81 Zilina 

Z':lstúpcný: .J UDr. M<lr1in Saču\ ka. prednosta 

Bankové spojenie: 

IČO: 3781181195 

DiČ: 
(ďa/ej leJI .. Poskylomfd licmcic") 

Nmlobúdl.ltcP liccncit.,: 

So sídlom : 

Zastúllcn~' : 

Banko"é spojenie: 

I ČO: 
• 

OIC: 

M esto Krúsllo nad Kysucou 

Mestský úrad Krásno nad Kysucou _ Ul. I. rnilja 1255, 

on:!3 KTiísnu nad K ysucou • 
Ing. Jozef GnljJil. prirn,ítor 

11031 -1072 

(dú/ej len oo Nadohúdof(!/' fic('J/cic o,) 

uzatvárajú túto licenčnú Zmll1\'l1 podl"a ~ ... 1.0 il nas l. úkona Č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

priÍ\'c (l právach súvisiacií.:h :-. <luIOt"sk)/lll pní"olll (autorsk}' úkon) \ znení neskorších 

predpisov: 

Č l. 1 

Vnlll'dzcnit., diela 
• 

Na účely !ejlo zmluvy sa dielom roLlllllCjÚ mdpy registra obnovenej ev idencie pozem kov 

vyhotovené podra Metod ického návodu na spracovanie registra obnovenej ev idenc ie 

pozemkov 984410 MN- Ij9? v analógovej forme v rozsahu katastrá lneho územia Krásno 

nad Kysucou . 

Čl. \I 

Predmet zmlun' 
• 

2 .1 Poskyto\ ate l' licencie udeľuje Nadoblldatcro\ i licencie súh lns na použitie diela 

vsú l adesčl.1 J I. 

2.2 Súhlas podľa bodu 2.1 sa udeľuje pre rozsah katastrúlneho územia Knísno nad 

Kysuco u. mapové listy t:. l 36. 

2.3 Súhlas podľa bodu 2.1 sa ude-ruje bczodplal11e. 

").4 Nadobúdateľ licencie nesmie udeliť tretej osobe súhlas na použiIie diela definovaného 

v čl. I. 



Čl. III 

Spúsob a účel použiti~l dicl~l 

3.1 Poskytovateľ li cencie posk;:lnc Naclobúdatcľo \ ' j licencie mapy registra obnovenej 

ev idencie pozemkov v analógovej forme vyhotovené padra Metodického návodu na 

spracovanie registra obnovenej evidenc ie pozemkov 9t)4410 MN-l !97 v rozsahu 

vymedzenom v bode 2.2. N<:ldobúclalef licencie l iCIO na vlastné náklady prevedie do 
elektron ického formátu ':' .pdf. 

3.2 Nadobúdate ľ licencie použije dielo len na účely jeho inform,tlÍvneho a pasívneho 

zverejnenia na svojej oficiálnej webovej stránke. Nadobúdater licencie zverejní iba 

elektronickú kópiu diela v zmysle bodu 3. 1. Zverejnenie pritom lechnicky upraví tak. 
aby nebolo možné jej priame sli .. dllluli e z webovej stránky. Umožnen)' bude iba 

pasívny núhľad jednOlli\ ~ ch mupO\ ~ ch listO\, diela. cvenIllil ine s moznosľou 

Z\'äčšovania a zmenšovania náhľadu . 

3.3 Nadobúdate ľ licencie zvcn:jní elcktronickú kópiu diela s nasledujúcim <;prit:\"odn~m 

texto m: .. Mapil ZolHilzuje <.,lav k. diltulllu uvedené mu \' mimorámo\om !I;' '\ te \. pra \'om 

dolnom rohu mapového li<.;!u. Zolmw::n)" ~ta\" mô):(' b~ ľ \ rozpore <; aktu<Íln~ mi 

pla tn ~l l1l i údajmi katastra ndmuh:rností. ivlapa 111;1 len in ťorrnatí\ ny clldrakter a nie je 
verejnou listinou zobraLujúcou aktuálny IJf<Í\ ny sta\'. Pre cralši ť platnť inťorm <Íc i e 

katastra nehnutl'ľnosti k011\ukwjte miestn.:- príslušnll sprá\ u katastra: ' Uvcden~' text 

musí byť zrctc rn)' a ncprl'trž ite prítollln~' počas prezerania každého jedného mapového 

li stu poskytnutého diela. 

3.4 Nadobúdateľ licencie ncsmie upn\\ iť aleho sp racm ať dít'lo detino\ ané \ č l. I. in~'m 

spôsobom. nežjc popísan~ \ bodoch J.I. 3."") a 3.3. 

3.5 Nadobúdateľ licencie sa za\'~i zu.ie nepouLi!" in!ór1l1<lcie a dokU1l1ct1l\ získané počas 

alebo v súv islosti s plnením tej to zmluvy na in~ llb.:1. ako je uvedené v tejlO zmluve . 

Čl. IV 
• 
Cas()\ '~' l"Io:sah lin'llc i(' 

Licencia pod ra čl. II sa udeľuje na dobu určitú a to clo 31.12. 20l 3 . 

• CI. V 

ZmluvnlÍ pokuta 

5.1. V prípade porušenia alcbo nedodržania ~torejkoľ\ 'ek z podmienok. dohodnutých v čl. 

l l. 111 a IV tejto zmluv y ZO strany NadobLJclateľa licencie má Poskytovate ľ licencie 

právo uložiť NadobúdateľO\' j licencie pokutu \'0 \'~'ške lOOO € (slo\'om: tisíc EUR) 

a [O aj opakovane. 

5.2. Pokutu podLI bodu 5.1 je nadobúdateľ licencie po\'inn~' zaplatiť do 14 dní od 

doručenia písomnej V)'zvy na jcj zap latenic. 



Čl. , ' I 

Pri podstatnom porušení podmicTlOk dohodnlLt~ch , (CPO Lmlll\ c Nadobúdate rom 

licencie mú Poskyto\ aleť licencie prú, o \ ~ 1\ at" ~adobúdatcra licencie. aby odstránil stav 

porušenia v primeranej stano\encj le hote. Po múrnolll uplynu lí pr imeranej lehoty na 
odstránen ie "Iavu. klOr)' je \ rOLpon: <;"0 I. mlll\ Il)mi podmienkami, má Poskytovatc r 

li cencie pr~h o IlllO /1ll1u\ II pi~o!llne \ ~ pm cd:lt', V)'povcdllií lehola je I mesiac il zači na 

plynlI t" pľ\)1ll dľlOIll kalendárneho mesiaca nasll'(h~illcol1l po mesiaci. v ktorom bola 
V)VO\ eď porušujúccj L111hl\ nej strane doručc1l<i. la podstatné porušenie podmienok sa 
považuj e porušenie akcjkol\ck po\ innost i \ ~ pl)\ ajúcl:j / tejto zmlu vy. 

Čl. VII 

Zoh l' rl'ČIH:' ust:uHlH'nia 

• 

7.1. TlllO 1:1l11U\1l1llOino meniť alebo dopliiat" kn pí,,;o lllnc. na úklade dohody zmluvných 
strú n rormou dodatkov. 

7.2. Zmlll\a je \~hotovenú ;:;1\01"1110. pricom kaJd ú Imlu\n{l strana obdrží po dvoch 
vyhotoven iach zmluvy. 

7.3. Súcast"ou tejto 1111111\ ~ je odO\ Idú\ ac í il prchcrací protokol. 

7 ... L T~ilO Imlll\ anadoblida úcil1llosť diiolll naslcdujlll.:im po dni Jej I\'ercjnenia podľa 
§ ·Oa od .... l Obcianskcho nikonníka \ Lllcní pIatIlom a úcinnolll. 

7.5. PoskytO\meľ licencie il nadoblldalcľ I il:\ . .'l1c il.' prehlasujú. že túto zmluvu uzatvorili 

slobodne. \ 32.lle n nic \ tiesni. Jc jej ustanO\cllin pO\ažl~iú la urCitc a zro71lln ite ľné. že 
jej pocllllicnk~ ncpo\'<lÍ' ujú La núpadne lll'\ ~hodn": a LC jej obsahu rOLulllcjú a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju , lastllorucnc podpisujú. 
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