Licenčná zmluva 431/2016
uzatvorená v súlade s ustanovením § 30 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach
v platnom znení a v súlade s ustanovením § 508 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Obec Dubová
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 00 304 735
DIČ: 2020662083
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6620112/0200
(ďalej len „Poskytovateľ”)
a
Alica Kosecová, rod. xxxxxxxx
Hlavná 143/114
Dát. nar: xxxxxxx
(ďalej len „Nadobúdateľ”)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Preambula
Poskytovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky sciskanica prihláška č. 2289-2007, číslo
zápisu: 222585, registrovanej pre triedy 29, 30, 40 a má záujem si svoje práva z ochrannej
známky dôsledne chrániť.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom stanovenia si vzájomných práv a povinností
pri používaní ochrannej známky tak, aby Nadobúdateľ licencie nadobudol práva na
používanie ochrannej známky a práv k označeniu, ktoré je predmetom prihlášky
v maximálnom rozsahu tak, ako to povoľuje platná legislatíva.
Článok I.
Predmet zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených Poskytovateľ poskytuje
Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na používanie Ochrannej známky špecifikovanej
v článku II. tejto Zmluvy, ktorej výlučným majiteľom pre všetky tovary a služby, pre
ktoré bola táto Ochranná známka zapísaná je Poskytovateľ za odmenu, v rozsahu a za
podmienok stanovených touto Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

2.

Nadobúdateľ sa touto Zmluvou zaväzuje platiť za poskytnuté práva odmenu riadne
a včas vo výške a spôsobom stanoveným v článku III. tejto Zmluvy.
Článok II.
Predmet licencie

1.

Poskytovateľ vyhlasuje, že je výlučným majiteľom Ochrannej známky podľa ods. 2 tejto
Zmluvy /ďalej len „Ochranná známka“/ a má právo ju užívať a udeliť Nadobúdateľovi
oprávnenie k výkonu práv k Ochrannej známke a že jemu ani žiadnej tretej osobe
nepatrí právo, ktoré by mohlo byť prekážkou k využitiu práv podľa tejto Zmluvy.

2.

Predmetom licencie je nasledovná Ochranná známka:
Číslo zápisu: 222585
Dátum zápisu: 17.9.2008
Číslo prihlášky: 2289-2007
Dátum podania prihlášky: 18.12.2007
Dátum zverejnenia prihlášky: 6.6.2008
Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky: 6.11.2008
Reprodukcia známky: sciskanica
Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 29, 30, 40
Druh známky: slovná
Predpokladaný dátum platnosti: 18.12.2017
Stav ochrannej známky: zapísaná
Právny stav ochrannej známky: platná.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Poskytovateľ oprávňuje Nadobúdateľa k výkonu práv podľa článku I. ods. 1 tejto
Zmluvy v územnom rozsahu v rámci Slovenskej republiky.

2.

Poskytovateľ je oprávnený počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy k výkonu práv
podľa článku I. ods. 1 Zmluvy k Ochrannej známke podľa tejto Zmluvy, ako aj je
oprávnený poskytnúť licenciu na používanie Ochrannej známky v rozsahu tejto
Zmluvy ďalším osobám.

3.

Poskytovateľ je povinný po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy udržiavať
v platnosti všetky práva k Ochrannej známke, najmä platiť všetky poplatky určené
právnymi predpismi pre udržanie týchto práv.

4.

Nadobúdateľ nie je oprávnený prenechať výkon práv podľa tejto Zmluvy tretej osobe.

5.

Nadobúdateľ sa zaväzuje použiť Ochrannú známku výlučne vo vzťahu k dubovskému
jedlu – sciskanici, pripraveného podľa tradičnej receptúry tvoreného zemiakovým
cestom a tradičnou slanou/sladkou/pikantnou náplňou.
Článok IV.
Odmena

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ bude platiť Poskytovateľovi za
poskytovanie práv podľa tejto Zmluvy odmenu vo výške 30 € (slovom: tridsať eur )
ročne.

2.

Odmena je splatná bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu
Poskytovateľa/v hotovosti k rukám Poskytovateľa najneskôr do 15 dní odo dňa
podpisu Zmluvy.
Článok V.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.

Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom
rozsahu a bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce
z ustanovení tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich plniť riadne a včas.

2.

Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené
touto Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či
už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným.

Článok VI.
Trvanie zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie jedného roka odo dňa nadobudnutia
účiinosti tejto Zmluvy do konca mesiaca august nasledujúceho roka.

2.

Zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných
predchádzajúcom odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným,
táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení
tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného
obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva
uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli
rovnaký výsledok, aký bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými
ustanoveniami.

3.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
každý je považovaný za originál, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise a zvyšné dva rovnopisy budú použité pre účely registrácie licenčnej zmluvy
na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

4.

Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v
súvislosti s touto Zmluvou sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani
jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebude brániť následnému alebo ďalšiemu
uplatneniu takéhoto práva, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva.

5.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych
predpisov Slovenskej republiky, najmä zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných
známkach v platnom znení a zákon č. 531/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom
rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek
omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

7.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky
zákonník v platnom znení dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

V Dubovej, dňa 7.9.2016
Podpísané v.r.
_____________________________
Poskytovateľ
Obec Dubová
Ľudovít Ružička - starosta

dodatkov

po

V Dubovej 7.9.2016
Podpísané v.r.
______________________________
Nadobúdateľ
............................

ich

