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Zm l uv a č í sl o : ZM2017 200

LlCENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podía zákona č.L85l2Ot5Z.z. Autorský zákon

(d'alej len,,zmlLlvo")

ó.r
Zmluvné strany

1.1 Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditel
lČo: +l 2g2 48o, DlČ: 2023169973,1Č DPH: SK2023169973

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava

číslo účtu IBAN: SK13 1100 0000 OO29 Z7L2 3t95
zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava l., oddiel: Po, vložka Č.: I922lB

( d'a l ej l e n,, poskytovate í" )

a

1.2 Rozpočtová organizácia LUKUS
sídlo: Nám. Republiky 2095/5,984 01 Lučenec

štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Belko, riaditeí
tČo:qz3I3go2, DlČ:2120186662,\ČDPH: nie je platca DPH

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Lučenec
číslo účtu lBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002

(dhlej le n,,nadobúdateť" )

uzatvárajú túto zmluvu:

čl. z
Predmet zmluvy

2.L predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela ,,Neznámy gróf MuránskY",

lDEC: 607-2610-0015-0008, stopáž: 54 min. (d'alej len,,AVD").

2.2 Touto zmluvou poskytovateť udel'uje nadobúdateíovi licenciu na pouŽitie AVD výluČne na nekomerČné verejné

vykonanie technickým predvedením (premietanie) v rozsahu neobmedzeného poČtu premietaní poČas

licenčnej doby a to výhradne v Mestskom múzeu Lučenec v rámci výstavy ,,lné Bulharsko" (dblej len

,,podujatie"); ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.3 poskytovatel' licenciu udel'uje ako nevýhradnú, počas licenčnej doby od 10.05.2018 do 10.06.2018,

s teritoriálnym a vecným obmedzením podl'a bodu 2.2 a bez oprávnenia poskytnúť udelenú licenciu k AVD

tretej osobe formou postúpenia licencie alebo udelením sublicencie.

2.4 Nadobúdateí sa zavázuje zaplatiť poskytovateíovi odmenu uvedenú v Čl. 4 tejto zmluvy,

čl. r
Práva a povinnostizmIuvných strán

3,1 poskytovatell potvrdzuje, že je výrobcom AVD a je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu. Poskytovatet d'alej

vyhlasuje, že vysporiada/vysporiadal práva a nároky autorov, režisérov a výkonných umelcov zastúpených

organizáciou kolektívnej správy SLOVGRAM za použitie ich diel, umeleckých výkonov a/alebo iných predmetov

ochrany v rámci použitia AVD v rozsahu licencie pod[a čl. 2 tejto zmluvy. Uvedené sa nevzťahuje na výkonných

umelcov zastúpených organizáciou kolektívnej správy OZ|S a nositefov práv hudobnej zložky (bližšie pozri bod

3,5),
3.z poskytovateídodá nadobúdateíovi Prihlášku k AVD s autorskými Údajmia hudobnou zostavou.

3.3 poskytovatel zapožičia nadobúdatetovi DVD nosič s AVD, ktoný dodá po úhrade celkovej odmeny podťa bodŮ
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,2 na adresu nadobúdateía, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Nadobúdatel, je povinný po skončení
'icenČnej doby, najneskór do 30,6.2018 doručiť DVD nosič s AVD spáť poskytovatelbvi na adresu: Rozhlasa televízia Slovenska, odbor obchodu - TELEX|M, Martina Belanová, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava,Nadobúdatel'sa zavázuje, Že AVD použije len spósobom a v rozsahu podl,a č1.2 tejto zmluvy.Nadobúdatel' sa zavázuje, Že získa súhlasy a na svoje náklady vysporiada nároky výkonných umelcovzastúPených organizáciou kolektívnej správy oZlS a násitelov práv lrudobnej zložky podl,a tejto zmluvy,za PouŽitie ich diel, umeleckých výkonov a/alebo iných predmetov ochrany v rámci použitia AVD spósoboma v rozsahu podl'a čl, 2 tejto zmluvy,
Nadobúdatel' sa d'alej zavázuje, Že bez súhlasu poskytovatela nevykoná v AVD žiadne úpravy/strihy, vrátaneúprav/strihov technického charakteru, najmá takých, ktoré by znižovali hodnotu diela, menili jeho obsaha/alebo zmYsel alebo bY znevaŽovali osoby v ňom zachytené; vykonanie akýchkolvek úprav je podmienené
PÍsomným súhlasom PoskYtovatel'a. PÍsomný súhlas musí byť, jč.rťou zmluvy (ako jej dodatok),Nadobúdatel' je Povinný nahradiť poskytovatelovi prípadnú škodu, ktorá poskytovatelbvi vznikne porušenímzávázkov/Povinností Podla tejto zmluvy zo strany nadobúdatela, najmá porušením závázku podl,a bodu 3.5tejto zmluvY, Nadobúdateť je Povinný uhradiť škodu najneskór do 5 pracovných dní odo dňa, kedy muposkytovatel' vznik škody oznámil.

čl. a
Odmena

Za udelenie licencie na PouŽitie AVD spósobom a v rozsahu podl,a čl. 2 tejto zmluvy zaplatí nadobúdatelposkytovatelbvi celkovú odmen u :

4.1.1 Celková odmena: 90,05 € + 20% DPH;
4,t.Ll licencia 80,00€ +Zo%DPHt,
4.1,.1,.2 autorské popl. L|TA 6,20 € + 20% DPtlt,
4J,13 poplatky SLOVGRAM 3,85 € + 20% DPH.

Celkovú odmenu (bod a,Ll) uhradí nadobúdatel' na účet poskytovatel,a uvedený v záhlaví tejto zmluvy nazáklade vzájomnej dohodY vopred/pred dodaním rozmnoženiny na základe zálohovej faktúry. Vyúčtovaciafaktúra bude vYstavená do 15 dní odo dňa dodania a zaslaná na adresu nadobúdatel,a. Za deň dodania preÚČelY DPH sa PovaŽuje deň účinnosti zmluvy alebo deň zaplatenia a to ten, ktorý nastane skór,Zmluvné strany sa dohodli, Že ak nadobúdatel'nepoukáže uvedenú odmenu na účet poskytovatela v lehotesplatnosti, je poskytovatel'oprávnený fakturovať nadobúdatelbvi za každý deň omeškania úrok z omeškanias ročnou úrokovou sadzbou podl'a Obchodného zákonníka.

ó.s
záverečné ustanovenia

5,1 Táto zmluva nadobúda Platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcimpo dnijej zverejnenia v centrálnom registri zmiúv Úradu vlády sR.5'2 Zmluvné stranY berú na vedomie povinnosť poskytovatela zverejniť túto zmluvu podl,a § 5a zákonaČ, 211'/2000 Z, z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektonich zákonov (zákonoslobode informáciÍ) vznení neskorŠÍch predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia sozverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy,
5'3 VŠetkY zmeny alebo dodatkY tejto zmluvy možno urobiť len písomnou formou po dohode oboch zmluvnýchstrán, musia byť číslované a budú tvoriť nedielnu súčasť tejto zmluvy.5'4 PoskYtovate|'móŽe od tejto zmluvy odstúpiť, ak mu nadobúdatel,nezaplatí dohodnutú odmenu riadne a včasPodra bodu 4,2 alebo ak nesPlní alebo poruší niektorý zozávázkov/povinností prevzatých touto zmluvou.ÚČinkY odstúPenia od zmluvY nastávajú doručením odstúpenia od zmluvy nadobúdatelbvi. odstúpením odzmluvy nie je dotknutý nárok poskytovatela na náhradu škody,5'5 Právne vzťahY neuPravené touto zmluvou sa riadia podl'a príslušných ustanovení Autorského zákona,obchodného zákonníka alebo iných vŠeobecne záváznýchirauny.tl predpísov platných v Slovenskej republike.5'6 Zmluvné stranY sa zavázujÚ, Že Prípadné spory, ktore vznit<nú pri plnení ie;to zmtuvy, budú riešiť predovšetkýmdohodou, Pokial'k dohode nedójde, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spory budú riešiť prostredníctvompríslušného súdu v SR.
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zm|uva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
luvné strany vyhlasujÚ, Že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóliju podpísali,

,

v Lučenci, dňa .i.:..:.....-...í.
10, ufu ilÍlfr

V Bratislave, dňa

lLu.-
Mgr. Tomáš Belko

riaditel'
Rozpočtová organizácia LU KUS

t

. Jaroslav Rezník
generálny riaditel'


