ZMLUV A O SPROSTREDKOV ANÍ POSKYTNUTIA LICENČNÝCH PRÁ V KU
CHOREOGRAFII K MUZIKÁLU TISÍCROČNÁ VČELA

uzatvorená medzi
Divadlo Andreja Bagara
IČO: OO164 895
DIČ: 20 21 246623
Adresa: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 NITRA
Zastúpená: p. Ján Greššo, riaditeľ
(ďalej len "Nadobúdatel"')
a
Mgr. Jaroslav Moravčík
IČO: 34 859 756
DIČ: 1025342646
Adresa: 851 10 Bratislava - Rusovce,
Zapísaný: Okresný úrad Bratislava, č.ž.r.: 104-16331
(ďalej len .Poskytovatel' ")
1. Nadobúdateľ používa choreografiu k muzikálu Tisícročná včela (ďalej len "Dielo")
v rámci verejného divadelného predstavenia tohto muzikálu.
2. Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi oprávnenie použiť choreografiu, jej
predvádzaním v rámci verejného divadelného predstavenia, ako i použiť jej časti na
propagáciu Diela napr. v televíznom, či rozhlasovom vysielaní.
3. Licencia podľa odstavca 2 je poskytovaná ako:
a) nevýhradná,
b) na dobu trvania majetkových autorských práv k Dielu,
c) pre územie všetkých zemí sveta,
d) bez práva ďalšieho postúpenia získaného práva či udelenia podlicencie tretím osobám.
4. Nadobúdateľ nie je povinný licenciu využiť.
5. Nadobúdateľ je povinný Poskytovateľovi zaplatiť za poskytnutie licencie 3% z hrubej
tržby bez DPH, za každé uskutočnené predstavenie. Táto suma bude vyplatená do
stiahnutia muzikálu z repertoáru:
- za obdobie od novembra 2013 do februára 2014 bezhotovostným prevodom na účet:
, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom
Nadobúdateľovi. Výšku sumy je Nadobúdateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi do 15.
marca 214 prostredníctvom e-mailunaadresu:
.
- za každý ďalší mesiac bezhotovostným prevodom na účet:
na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom Nadobúdateľovi. Výšku
sumy je Nadobúdateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi vždy do 15. nasledujúceho mesiaca
prostredníctvom e-mailunaadresu:
.
6. Poskytovateľ zodpovedá Nadobúdateľovi za právnu bezchybnosť Diela, čím sa rozumie,
že použitím Diela Nadobúdateľom v rozsahu dojednaným touto zmluvou:
a) nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské práva tretích osôb,
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b) nebudú neoprávnene zasiahnuté ani iné práva a oprávnené záujmy tretích osôb, napr.
ochranné práva choreografov atd'.
c) nebudú porušené obecne záväzné právne predpisy.
7. Tato zmluva sa riadi slovenským právom, najmä autorským zákonom a obchodným
zákonníkom v platnom a účinnom znení.
8. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť prevedené len na základe písomnej
dohody oboch Zmluvných strán. Dohodu o ukončení zmluvného vzťahu založeným touto
zmluvou musia Zmluvné strany uzatvoriť písomne.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
jednom obdrží každá zo Zmluvných strán.
Na dôkaz, že celý obsah tejto do dohody je prejavom ich pravej a slobodnej vôle, pripojujú
Zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

V Nitre, dňa 7.11.2013
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