Zmluva číslo: ZM2000670

LICENČNÁ ZMLUVA
o poskytnutí práv programu RTVS na nekomerčné premietanie
Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mýtna 1, 817 55 Bratislava
štatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka
IČO: 47232480
IČ DPH: SK2023169973
bankové spojenie: Tatra banka a. s., Bratislava
číslo účtu: 2927123195/1100
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B
(ďalej len „poskytovateľ licencie I“ alebo „RTVS“)
a
Slovenský filmový ústav
sídlo: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
zastúpený: Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ
IČO: 891 444
DIČ: 2020831439
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000070641/8180
(ďalej len „poskytovateľ licencie II“ alebo „SFÚ“)
(ďalej spolu len „poskytovatelia licencie“)
a
Centrum vedecko-technických informácií SR
sídlo: Lamačská cesta 8/A , 841 08 Bratislava
štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
IČO: 151882
DIČ: 2020798395
IČ DPH: SK2020798395
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000064743/8180
registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR
(ďalej len „nadobúdateľ licencie“)
uzatvárajú túto zmluvu
I. Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ licencie I touto zmluvou poskytuje nadobúdateľovi licencie nevýhradné práva (licenciu)
na nekomerčné premietanie programu RTVS:
Vynálezca z Tajova, 26´, IDEC: 680-2600-0221-0000
(ďalej len „Program“) a poskytovateľ licencie II poskytuje nadobúdateľovi licencie nevýhradné práva (licenciu)
na nekomerčné premietanie sekvencií z programov SFÚ:
Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi, r.v. 1937
Filmové kapitoly z dejín I.: 1895-1921, r.v. 1963
v celkovej dĺžke 6´22 (ďalej len „Sekvencie“), ktoré sú použité v Programe, počas výstavy „Jozef Murgaš –
komunikácia včera a dnes“ v Centre vedecko-technických informácií SR na licenčnom území Slovenskej
republiky počas licenčnej doby od 6.6.2012 do 9.9.2012 s možnosťou neobmedzeného počtu premietaní.
II. Práva a povinnosti poskytovateľov licencie
1. Poskytovateľ licencie I potvrdzuje, že je tvorcom Programu a poskytovateľ licencie II potvrdzuje, že je
tvorcom Sekvencií a obaja poskytovatelia licencie potvrdzujú, že od všetkých na tvorbe Programu a Sekvencií
zúčastnených autorov, režisérov a účinkujúcich získali licencie k použitiu diel v zmysle tejto zmluvy
a vysporiadajú so všetkými na Programe a Sekvenciách zúčastnenými autormi, režisérmi a účinkujúcimi
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príslušné honoráre za použitie Programu a Sekvencií, ak vzniknú. Ustanovenia o vysporiadaní honorárov sa
nevzťahujú na autorov hudobnej zložky Programu a Sekvencií, kde honoráre uhradí nadobúdateľ licencie
prostredníctvom ochranných organizácií, ak vzniknú.
2. Poskytovateľ licencie I zapožičia nadobúdateľovi licencie DVD nosič s Programom.
III. Práva a povinnosti nadobúdateľa licencie
1. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje, že Program a Sekvencie bude využívať výlučne spôsobom stanoveným
touto licenčnou zmluvou, bez súhlasu poskytovateľov licencie nesmie v Programe alebo Sekvenciách vykonať
žiadne úpravy alebo strihy. Na vykonanie akýchkoľvek zmien je nadobúdateľ licencie oprávnený až po
predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľov licencie. Písomný súhlas musí byť súčasťou zmluvy ako
jej dodatok.
2. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje, že Program a Sekvencie neposkytne žiadnej tretej osobe.
3. Nadobúdateľ licencie je povinný vysporiadať nároky autorov hudobnej zložky Programu a Sekvencií
(honoráre), ktoré uhradí nadobúdateľ licencie prostredníctvom ochranných organizácií, ak vzniknú, na základe
hudobných zostáv, ktoré dodajú poskytovatelia licencie.
4. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje získať súhlas a vysporiadať nároky Národného filmového archívu Praha,
Česká republika, ktorý je vlastníkom práv archívnych materiálov použitých v Programe, za použitie a šírenie
týchto archívnych materiálov v zmysle tejto zmluvy.
5. Nadobúdateľ licencie je povinný po skončení licenčnej doby, najneskôr do 23.9.2012, doručiť DVD nosič
s Programom späť poskytovateľovi licencie I na adresu: Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenská televízia,
Odbor obchodu - TELEXIM, Martina Belanová, Mýtna 1, 817 55 Bratislava.
6. Nadobúdateľ licencie je povinný uviesť bezodplatne logo RTVS v tlačových materiáloch podujatia a na
svojej web stránke www.vedatechnika.sk.
7. Nadobúdateľ licencie je povinný nahradiť poskytovateľom licencie všetku škodu, ktorá poskytovateľom
licencie vznikne porušením povinností zo strany nadobúdateľa licencie. Nadobúdateľ licencie je povinný
uhradiť škodu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu poskytovatelia licencie vznik škody oznámili.
IV. Cena a platobné podmienky
1. Za použitie Programu a Sekvencií podľa čl. I. bod 1. zaplatí nadobúdateľ licencie poskytovateľom licencie
celkovú cenu:
Celková cena :
a) práva RTVS
b) práva SFÚ

60,15 eur + DPH
44,00 eur + DPH
16,15 eur

2. Čiastku uvedenú v čl. IV. bod 1. uhradí nadobúdateľ licencie nasledovne:
a) cenu 44,- eur + 20% DPH poskytovateľovi licencie I na účet v Tatra banka a.s., Bratislava,
č.ú.2927123195/1100,
b) cenu 16,15 eur poskytovateľovi licencie II na účet v Štátnej pokladnici, č.ú.: 7000070641/8180 na základe
faktúr, ktoré budú vystavené obidvomi poskytovateľmi licencie do 15 dní odo dňa dodania a zaslané na adresu
nadobúdateľa licencie. Za deň dodania pre účely DPH sa považuje deň začiatku licenčnej doby. Splatnosť
faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.
Poskytovatelia licencie sa dohodli, že majú nárok na podiel z výnosu z poskytnutia licencie podľa tejto zmluvy
v pomere uvedenom v tomto bode.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s plnením peňažného záväzku bude strana v omeškaní
platiť úrok z omeškania vo výške 0,025% za každý deň omeškania.
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V. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú
do 23.9.2012.
2. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť všetkých zmluvných strán zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) z. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Takto zverejnená zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Na tento účel
zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy.
3. Všetky zmeny alebo dodatky tejto zmluvy možno urobiť iba písomne po dohode všetkých zmluvných strán,
musia byť číslované a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Poskytovatelia licencie môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak im nadobúdateľ licencie nezaplatí dohodnutú cenu
riadne a včas, a to až do času zaplatenia celej ceny alebo ak nesplní svoje povinnosti prevzaté touto zmluvou, ak
užíva alebo umožní užívanie Programu, Sekvencií alebo ich častí tretej osobe v rozpore s touto zmluvou.
5. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia zák. č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník) a zák. č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon).
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, budú riešiť
predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spory budú riešiť
prostredníctvom príslušného súdu v sídle poskytovateľa licencie I.
7. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.
V Bratislave, dňa .......................

...............................................
PhDr. Miloslava Zemková
generálna riaditeľka
Rozhlas a televízia Slovenska

........................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ
Centrum vedecko-technických informácií SR

.........................................................

Mgr. art. Peter Dubecký
generálny riaditeľ
Slovenský filmový ústav

3

