
Zmluva
0 použití diela podl'a 5 65 a nasI. zákona č. L85l2ot5 Z. z. Autorský zákon v platnom znení

(d'alej len,,zmluva")

a

uzatvorená medzi zmluvnými stranami (d'alej spolu aj ako ,,zmluvné strany")

Autor:
obchodné meno: RECKÝ, spol. s r. o.,

lČo: ++ 060 319
Síd|o: H.Meličkovej 2980/1',841 05 Bratislava lV
Zastúpený: hosť. Prof. lng. Jozef Recký, Ph.D., lWE, Eur. lng'
Registrácia: okresný súd Bratislava l, oddiel : Sro, Vložka číslo 52o75/B
(d'alej len ako,,autor")

Nadobúdatel':
obchodné meno: Bratislavský samosprávny kraj

zrĺadený zákonom NR sR č' 302/2oo1,Z' z'
tČo: 36 063 606
Sídlo: Sabinovská !6, P'o.BoX ].06, 820 05 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
(d'alej len ako,,nadobúdatel"')

čl.l
Všeobecné ustanovenia

Autor vykonáva majetkové práva k dielu projektovej dokumentácie vypracovanej v septembri roku
20L9 na stavbu s názvom: ,,cYKLoMoST - Cykloturistické prepojenie mestských častí Bratislava -
Lamač" (d'alej len ,,D!elo") a nadobúdatel' zabezpečuje jeho skutočnú realizáciu. Nadobúdatel'
nedisponuje oprávnením k použitiu Dĺela na základe čoho zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu'

čI.ll
Predmet zmluvy

1'. Autor touto zmluvou bezodplatne udel'uje súhlas nadobúdatelbvi na použitie Dĺela (d'alej len

,,licencia") v rozsahu d'alej vymedzenom v tejto zmluve a na účel dopracovanĺa projektu realizácie
stavby s názvom: ,,cYKLoMoST- CykIoturistické prepojenie mestských častí Bratislava - Lamač"
(d'alej len ,,stavba"), výher zhotovitelbv stavby, príprava a realizácia stavby zhotovitel'mi stavby, a
nadobúdatel'' sa zaväzuje použiť' Dielo v súlade s touto zmluvou.

čI.lll
Spôsob použitia dieIa, rozsah a čas udelenia !icencie

2. V súlade s ust. 5 65 a nasl. Autorského zákona autor bezodplatne dňom podpisu tejto zmluvy
udel'uje nadobúdatelbvi licenciu na použitie Diela vrátane akýchkolvek jeho častí a príslušenstva
najmä, nie však výlučne nasledovnými spôsobmi použĺtia diela:

a) spracovanie Diela,
b) spojenie Diela s iným dielom,
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a
zrozumitel'ne. Zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán zbavenej
akýchkolvek omylov, nie v tiesnĺ a nĺe za nápadne nevýhodných podmienok na dokaz čoho
pripájajú svoje v vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa 31. 08. zoLL V 0.1...'10,..2011. on.

REcKÝ, spol' s r' o'
hosť. Prof' lng' Jozef Recký, Ph.D., lWE, Eur. lng.

Konateľ

tREl@KÝ, #o'*
H. uilt Éo|ŕ'.J 1, u1 oo 8n^ĺELlyÁ

ťiiĺrffi&ronl (D

nadobúdateľ

Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda

lrl

utor
:,F
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