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Dodatok č. 1 k LICENČNEJ ZMLUVE 
uzatvorenej podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský  zákon 

 (ďalej len „zmluva“) 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1.1  Rozhlas a televízia Slovenska 

sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
IČO: 47 232 480, DIČ: 2023169973, IČ DPH: SK2023169973 
bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu IBAN: XXXXXX  
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

a 
 
1.2   Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 

           sídlo: Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
           štatutárny orgán: Mgr. Richard Gregor, riaditeľ 
           IČO: 36145238, DIČ: 2021435141, IČ DPH: nie je platca DPH 
           bankové spojenie: XXXXXX  
           číslo účtu IBAN: XXXXXX  

        zápis: Zriaďovacia listina Žilinského samosprávneho kraja 2002/74 
 (ďalej len „nadobúdateľ“)  

 

 
II. 

Úvodné ustanovenia 
 

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 5 bod 5.3 Licenčnej zmluvy                                      
č. ZM2029137 uzavretej dňa 25.4.2022 (ďalej len „zmluva“) tento Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve                                 
č. ZM2029137 (ďalej len „Dodatok č. 1“) v nasledovnom znení: 
 

III. 
Predmet dodatku 

 
1. Bod 2.3, čl. 2 zmluvy sa mení nasledovne: 
    „2.3  Poskytovateľ licenciu udeľuje ako nevýhradnú, počas licenčnej doby od 28.04.2022 do 06.06.2022,               

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. Bod 3.2, čl. 3 zmluvy sa mení nasledovne: 
   „3.2  Poskytovateľ zapožičia nadobúdateľovi DVD nosič s AVD, ktorý dodá po úhrade celkovej odmeny 

podľa bodu 4.2 na adresu nadobúdateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Nadobúdateľ je 
povinný po skončení licenčnej doby, najneskôr do 17.06.2022 doručiť DVD nosič s AVD späť 
poskytovateľovi na adresu: Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor obchodu – TELEXIM, Mgr. Lucia 
Šumská, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.“ 
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IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento Dodatok č. 1 sa stáva jej súčasťou. 
2.  Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a  účinnosť deň 
     nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
3. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť RTVS zverejniť tento Dodatok č. 1 podľa § 5a zákona                       

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (zákon 
o slobode informácií) a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením tohto   
Dodatku č. 1 v rozsahu platnej legislatívy. 

4.  Tento Dodatok č. 1 je  vyhotovený v  dvoch  vyhotoveniach  v slovenskom jazyku,  po jednom  pre každú  
zmluvnú stranu. 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok  č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak  toho, že 
obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 
 
 
 

  V Liptovskom Mikuláši, dňa .............................                                        V Bratislave, dňa .............................. 
 
  
 
 
 
 
 

        ............................................................                                      ........................................................ 
                Mgr. Richard Gregor                                                                     PhDr. Jaroslav Rezník 
                           riaditeľ                                                                                      generálny riaditeľ  

              Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa                                           Rozhlas a televízia Slovenska 

 


