Zmluva číslo: ZM1002279

Licenčná zmluva
podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Rozhlas a televízia Slovenska
sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
bankové spojenie: xxx
číslo účtu: xxx
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B
(ďalej len „RTVS“)
a
meno a priezvisko: Cecilia Peternelj de Ciger Hronsky
trvalé bydlisko: xxx
je zastúpená:
meno a priezvisko : Mária Macuľová, rod. Cígerová
trvalé bydlisko: xxx
rodné číslo: xxx
bankové spojenie: xxx
číslo účtu: xxx
(ďalej len „poskytovateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu:

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Článok 1
Predmet zmluvy
Touto zmluvou poskytovateľ udeľuje RTVS výhradnú licenciu na použitie diela autora Jozefa Cígera
Hronského „Sokoliar Tomáš“- ID 231-134 (ďalej len dielo) za účelom rozhlasového vysielania.
Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený nositeľ práv; v opačnom prípade zodpovedá v plnom rozsahu za
škodu, ktorá vznikne RTVS.
RTVS je oprávnená vysielať dielo 2 krát počas doby 2 rokov od účinnosti tejto zmluvy.
Poskytovateľ udeľuje RTVS súhlas (licenciu) na použitie diela/záznamu (jeho časti) spôsobom:
a. použitie diela/záznamu diela pre potreby výroby programov (záznamov/diel) vyrábaných RTVS
vlastnými technickými prostriedkami, vo vlastnej réžii a pre vlastné vysielanie (synchronizačné práva
resp. práva odvodenej tvorby),
b. rozhlasové vysielanie/šírenie diela/záznamu na všetkých programových službách RTVS, vrátane
vysielania do zahraničia, formou káblového vysielania (káblová retransmisia), satelitného vysielania,
simultánneho vysielania a na všetky spôsoby použitia prostredníctvom digitálnych technológií vrátane
internetu (webcasting, streaming, downloading, on demand, podkast) resp. iných dnes známych alebo
počas platnosti tejto zmluvy vyvinutých komunikačných sietí (technológií),
RTVS nie je oprávnená:
a. poskytnúť práva udelené touto zmluvou tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poskytovateľa,
b. použiť dielo iným spôsobom než rozhlasovým vysielaním (napr. zvukové nosiče) bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poskytovateľa.
Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť touto zmluvou poskytnuté licenčné práva tretej osobe na území
Slovenska počas trvania licenčnej doby.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, poskytovateľ
súhlasí so spracúvaním osobných údajov, ktoré poskytol RTVS. Tento súhlas platí výhradne pre
spracúvanie osobných údajov na účely tejto zmluvy a len počas jej trvania.
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Článok 2
Odmena
2.1 Dohodnutá odmena za súhlas na použitie diela a za poskytnutie licenčných práv v zmysle tejto zmluvy je:
50,00 € slovom: Päťdesiat eur.
2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena podľa ods. 1 tohto článku zmluvy bude poskytovateľovi vyplatená
do 30-teho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zmluva nadobudne účinnosť.
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3.3
3.4
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4.3

4.4

4.5
4.6

Článok 3
Osobitné ustanovenia
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak RTVS neuhradí dohodnutú odmenu podľa
tejto zmluvy ani v dodatočnej 30-dňovej lehote odo dňa splatnosti odmeny.
RTVS môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ poruší ustanovenie článku 1. bod 1.4. tejto
zmluvy. V takom prípade je poskytovateľ povinný vrátiť už uhradenú odmenu RTVS, a to do 15 dní od
zistenia porušenia tohto ustanovenia zmluvy.
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať do miesta sídla zmluvného partnera.
V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú zmluvnou stranou, bude sa
táto považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa o tom adresát zásielky
nedozvedel.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
Všetky zmeny alebo dodatky tejto zmluvy možno urobiť len písomnou formou po dohode oboch
zmluvných strán, pričom musia byť číslované a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podľa príslušných ustanovení Autorského zákona,
Obchodného zákonníka alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.
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.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom jeden rovnopis dostane
RTVS a jeden rovnopis poskytovateľ.
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:

V Bratislave dňa:

Za poskytovateľa:

Za nadobúdateľa:

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

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

Mária Macuľová

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS
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