Zmluva

čfslo:

ZM2016281

LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená podl'a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
(ďalej len " zmluva")
Čl. l
Zmluvné strany

1.1 Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
štatutárny orgán : PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditel'
IČO: 47 232 480, DIČ: 2023169973, IČ DPH : SK2023169973
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
číslo ú čtu lBAN: SK13 1100 0000 0029 2712 3195
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B
(ďalej len "poskytovateľ")

a
1.2 Divadlo Andreja Bagara v Nitre
sídlo: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra, Slovenská republika
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., riaditeľ
IČO : OO 164 895, DIČ: 2021246623, IČ DPH: nie je platca DPH
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo ú čtu l BAN : SK12 8180 0000 0070 0031 0609
zápis: Zriaďovacia listina, Zriaďovatel'om Divadla Andreja Bagara v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj
(ďalej len "nadobúdatel'"}
uzatvárajú túto zmluvu:
Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na použitie sekvencie z audiovizuálneho záznamu
spravodajského šotu "Technické problémy spôsobili meškanie vlakov", použitá stopáž: max. 2 minúty
(ďalej len sekvencia z " AVZ") z audiovizuálneho diela "Správy RTVS", IDEC: 614-1610-0006-0319 (ďalej len
liA VD").
2.2 Touto zmluvou poskytovatel' udel'uje nadobúdatel'ovi licenciu na nekomerčné verejné vykonanie sekvencie
z AVZ technickým predvedením (premietanie) s možnosťou neobmedzeného počtu premietaní sekvencie
z AVZ v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre a v priestoroch stredných škôl, kde divadlo bude
hosťovať s edukatívnou inscenáciou "HOAX", v produkcii Divadla Andreja Bagara v Nitre, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak. Inscenácia "HOAX" j e ne komerčný projekt určený pre stredné školy, ktorý sa venuje
téme mediálnej výchovy a extrémi zmu.
2.3 Poskytovatel' licenciu udeľuje ako nevýhradnú, poča s licenčnej doby od 22.1.2018 do 30.6.2018 a od
1.10.2018 do 30.6.2019, s teritoriálnym a vecným obmedzením pod ľa bodu 2.2 a bez oprávnenia poskytnúť
udelenú licenciu k sekvencii z AVZ tretej osobe formou postúpenia licencie alebo udelen ím sublicencie.
2.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.
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Čl.3
Práva a povinnosti zmluvných strán
)Skytovateľ

vyhlasuje, že je výrobcom AVD, z ktorého pochádza sekvencia a je oprávnený uzatvoriť túto

mluvu.
)Skytovatel' v rámci vlastných výrobno-technických kapacít vyhotoví na náklady nadobúdateľa
•zmnoženinu sekvencie z AVZ a v elektronickej/digitálnej podobe, ktorú v zodpovedajúcej technickej kvalite
1šle poskytovateľ na e-mailovú adresu nadobúdateľa slavka.civanova @da b.sk po úhrade odmeny podľa
)du 4.2, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
ladobúdateľ

sa zaväzuje, že sekvenciu z AVZ použije len spôsobom a v rozsahu licencie podľa čl. 2 tejto
nluvy. Po uplynutí druhej doby podľa bodu 2.3 tejto zmluvy, t.j. 30.6.2019, je nadobúdateľ povinný záznam
~kvencie z AVZ zmazať.
ladobúdateľ

sa zaväzuje, že získa súhlasy a na svoje náklady vysporiada nároky dotknutých osôb
3chytených v sekvencii z AVZ podl'a tejto zmluvy za použitie ich podobizne a prejavov ich osobnej povahy,
rámci použitia sekvencie z AVZ spôsobom a v rozsahu licencie podľa čl. 2 tejto zmluvy, ak vzniknú.
3dobúdateľ sa ďalej zaväzuje, že bez súhlasu poskytovateľa nevykoná v AVZ žiadne úpravy/strihy, vrátane
>rav/strihov technického charakteru, najmä takých, ktoré by znižovali hodnotu diela, menili jeho obsah
alebo zmysel alebo by znevažovali osoby v ňom zachytené; vykonanie akýchkoľvek úprav je podmienené
5omným súhlasom poskytovateľa. Písomný súhlas musí byť súčasťou zmluvy (ako jej dodatok).
1dobúdateľ je

povinný nahradiť poskytovateľovi prípadnú škodu, ktorá poskytovateľovi vznikne porušením
väzku/povinností podľa tejto zmluvy zo strany nadobúdateľa, najmä povinnosti podľa bodu 3.4 tejto
1luvy. Nadobúdateľje povinný uhradiť škodu poskytovateľov i najneskôr do S pracovných dní odo dňa, kedy
u poskytovateľ vznik škody oznámil.
Čl.4
Odmena

udelenie licencie na použitie sekvencie z AVZ spôsobom a v rozsahu licencie podľa čl. 2 tejto zm luvy
vyhotovenie rozmnoženiny podľa bodu 3.2 tejto zmluvy zaplatí nadobúdateľ poskytovatel'ovi odmenu:
1.1
Celková odmena
77,50 € + 20% DPH;
1.1.1 licencia (22.1.2018-30.6.2018, t.j. do 6 mesiacov)
30,00 € + 20% DPH,
1.1.2 licencia (1.10.2018-30.6.2019, t.j. 9 mesiacov)
37,50 € + 20% DPH,
1.1.3 vyhotovenie rozmnoženiny
10,00 € + 20% DPH.

3

~ lkovú

odmenu (bod 4.1.1} uhradí nadobúdateľ na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zm luvy
základe vzájomnej dohody na základe faktúry za licenciu podľa bodu 4.1.1.1 a za vyhotovenie
,zmnoženiny podľa bodu 4.1.1.3 do 18.1.2018 a faktúry za licenciu podľa bodu 4.1.1.2 najneskôr do
10.2018. Faktúry budú zaslané na adresu nadobúdateľa.

1

1luvné stra ny sa dohodli, že ak n adobúdateľ nepoukáže uvedenú odmenu na účet poskytovateľa v lehote
'latnosti, je poskytovateľ oprávnený fakturovať nadobúdate ľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania
·očno u úrokovou sadzbou vo výške podľa Obchodného zákonníka.
Čl.

s

Záverečné ustanovenia

ll
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že všetky právne skutočnosti vzniknuté pred účinnosťou tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami tejto
zmluvy.
Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť poskytovatel'a zverejn iť túto zm luvu podl'a § Sa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
:>slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehla sujú, že súhlasia
;o zverejnením zm luvy v rozsahu platnej legislatívy.
všetky zmeny alebo dodatky tejto zmluvy možno urobiť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných
;trán, musia byť číslované a budú tvoriť nedielnu súčasť tejto zmluvy.
Joskytovatel' môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak mu nadobúdatel' nezaplatí dohodnutú odmenu riadne
) včas podľa bodu 4.2 alebo ak nesplní alebo poruší niektorý zo záväzkov/povinností prevzatých touto
:mluvou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením odstúpen ia od zmluvy nadobúdateľovi.
)dstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.
>rávne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podl'a príslušných ustanovení Autorského zá kona, podľa
lahody zmluvných strán v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka podl'a ustanovení Obchod ného
ákonníka alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
:mluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, budú riešiť
•redovšetkým dohodou. Pokia l' k dohode nedôjde, zm luvné strany sa výslovne dohodli, že spory budú riešiť
•rostredníctvom príslušného súdu v sídle poskytovateľa.
'áto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, po jednom pre ka ždú zm luvnú
tran u.
mluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
mluvy zodpovedá ich skutoč nej a slobodnej vôli ju podpísali.

o5 .oz.

3O. JAPl 2018

2013

:!, dňa ........................................

V Bratislave,

dňa ............................... .

