ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ POSKYTNUTIA LICENČNÝCH PRÁV ZA
DRAMATIZÁCIU LITERÁRNEHO DIELA A TEXTY PIESNÍ
K ROZPRÁVKE FERDO MRAVEC

uzatvorená medzi
Divadlo Andreja Bagara
ICO: 00 164 895
DIČ :2021 246623
Adresa: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 NITRA
Zastúpená: p. Ján Greššo, riaditel
(dalej len ,,Nadobúdateľ )
a
Túlavé divadlo s.r.o.
IČO: 44 445 806
DIČ :2022696962
Adresa: 921 04 Zelene č, Obchodná 1 62/3
Zastúpená: p. Jakub Nvota
(dalej Ien ,,Poskytovateľ )
1. Nadobúdatel používa dramatizáciu literárneho diela a texty piesní k rozprávke Ferdo
Mravec (dalej len ,,Dielo) v rámci verejného divadelného predstavenia.
2. Poskytovate ľ týmto udeluje Nadobúdatelovi oprávnenie použit dielo v rámci verejného
divadelného predstavenia, ako i použitjej časti na propagáciu Diela napr. v televíznom, či
rozhlasovom vysielaní.
3. Licencia podla 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 dalšieho postúpenia získaného práva či udelenia podlicencie tretím osobám.
4. Nadobúdatel nie je povinný licenciu využit.
5. Nadobúdatel je povinný Poskytovatelovi zaplatit za poskytnutie licencie 3% z hrubej
tržby bez DPH, za každé uskuto čnené predstavenie. Táto suma bude vyplatená do
stiahnutia muzikálu z repertoáru:
- každý mesiac bezhotovostným prevodom na ú čet:
- Tatrabanka,
IBAN:
na základe faktúry vystavenej Poskytovatelom
Nadobúdatelovi. Výšku sumy je Nadobúdate ľ povinný oznámit Poskytovatelovi vždy do 1 5.
nasledujúceho mesiaca prostredníctvom e-mailu na adresu: j
.
6. Poskytovatel zodpovedá Nadobúdatelovi za právnu bezchybnost Diela, čím sa rozumie,
že použitím Diela Nadobúdatelom v rozsahu dojednaným touto zmluvou:
a) nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské práva tretích osb,
b) nebudú neoprávnene zasiahnuté ani iné práva a oprávnené záujmy tretích os č b.
c) nebudú porušené obecne záväzné právne predpisy.
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7. Tato zmluva sa riadi slovenským právom, najmä autorským zákonom a obchodným
zákonriíkom v platnom a ú činriom znení.
8. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy m6žu byt prevedené len na základe písomnej
dohody oboch Zmluvných strán. Dohodu o ukončení zmluvného vztahu založeným touto
zmluvou musia Zmluvné strany uzatvorit písomne.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnostou originálu, z ktorých po
jednom obdrží každá zo Zmluvných strán.
Na d6kaz, že celý obsah tejto do dohody je prejavom ich pravej a slobodnej v6le, pripojujú
Zmluvné strany svoje vlastnoru čné podpisy.
V Nitre, dňa 30.5.2014
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Poskytovatel
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