
Licenčná zmluva 
  o použití diela verejným vykonaním 

uzatvorená podľa ust. § 65 a nasl. zákona č.185/2015 z.z. autorský zákon v platnom znení medzi: 
 
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava,  
IČO 420 166, DIČ 2020848027, IČ DPH SK 2020848027 
zastúpená Mgr. Janou Vozárovou, riaditeľkou, (ďalej len „LITA“), 
kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kmecová tel.: 02 / 6720 9321, email: kmecova@lita.sk 
a 
Používateľ:  Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ 
Sídlo: Balkánska 31, 853 08 Bratislava                  
IČO: 00 164 780      DIČ: 2020910815         IBAN: SK63 8180 0000 0070 0011 7243 
zastúpený: Doc. Mgr. Jurajom Hamarom, CSc., generálnym riaditeľom 
štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 
kontaktná osoba: Katarína Riedlová, tel. 02/204 782 31, email: sluk@sluk.sk 
 
1. LITA udeľuje používateľovi súhlas na použitie diela verejným vykonaním: 

názov diela: Gašparko 
autori diela – zoznam autorov uvedený v prílohe zmluvy  
miesto a deň konania verejnej produkcie: Divadlo SĽUK (interiér), 18.09.2021, 15:00 hod 
   
kapacita sály: 184 
počet predstavení: 1 
umelecká odmena :  300,00 € (slovom tristo EUR) 
 

2. Licenčná odmena:  
- 12 % z umeleckej odmeny – 36,00 € (slovom tridsaťšesť EUR  ) 

      - paušálna odmena € ...................            
 
3. Používateľ sa zaväzuje uhradiť licenčnú odmenu po podpísaní zmluvy na základe faktúry, vystavenej 

autorskou spoločnosťou LITA najneskôr do 90 dní od usporiadania predstavenia. Ak používateľ 
neuhradí odmenu v stanovenej lehote, zaplatí LITA úroky z omeškania vo výške polovice promile 
z celkovej sumy licenčnej odmeny v príslušnom mesiaci za každý deň omeškania, najmenej však 1,- 
euro.  

 
4. Používateľ berie na vedomie, že je povinný umožniť LITA riadny výkon kolektívnej správy práv 

v zmysle autorského zákona. 
 
5. Táto zmluva sa uzatvára na čas potrebný pre usporiadanie predstavenia/í. 
 
6. Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia autorského zákona a Občianskeho 

zákonníka. 
 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
V Bratislave, dňa                     V Bratislave, dňa....................... 
     
SĽUK: LITA:     
Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.                                 Mgr. Jana Vozárová  
generálny riaditeľ                                               riaditeľka 
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ROZPIS PROGRAMOVÝCH ČÍSEL:  

názov umeleckého čísla 
dĺžka 

trvania 
Autor choreografie, scenára 

meno a priezvisko  
Autor hudby 

meno a priezvisko  

Gašparko 60 Ján Blaho, Juraj Hamar Stano Palúch 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

NÁZOV PREDSTAVENIA: Gašparko 

DLŽKA TRVANIA CELKOM: 60 min 

DÁTUM: 18.09.2021 

ČAS ZAČATIA PREDSTAVENIA: 15:00 hod 

MIESTO: Divadlo SĽUK, Bratislava 

OBJEDNÁVATEĽ:  

POČET PONÚKANÝCH 
MIEST: 184 POČET NÁVŠTEVNÍKOV:  


