ZM1005515
Zmluva so štátom 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a z. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
Zmluvné strany:
La Plata Production s. r. o.
Silvánová 23/B, 902 01 Pezinok
Zastúpená: Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD. a Ing. Roman Pták, konatelia
IČO: 46910042
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , Oddiel: Sro, Vložka
č.:86013/B
(ďalej len „partner“)
a
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS
Zastúpená: Mgr. Michal Dzurjanin, riaditeľ Sekcie programových služieb SRo
IČO: 47 232 480
IČ DPH: SK2023169973
DIČ: 2023169973
bankové spojenie: XXXXXX
IBAN: XXXXXX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B
(ďalej len „RTVS“)
Článok 1.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy o spolupráci (ďalej len „zmluva“) je úprava práv a povinností
zmluvných strán pri príprave a výrobe zvukového záznamu z podujatia „International
Festival of Experimental Music“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v dňoch
21.6.2019 - 22.6.2019 v A4 – Associations for Contemporary Culture (ďalej len „A4“).
Z podujatia bude vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude odvysielaný na rozhlasových
programových službách RTVS (Ex tempore, IDEC: 219-2510-3011-0041 až 42)
2. Organizátor vyhlasuje, že od všetkých účinkujúcich, výkonných umelcov a autorov diela a
iných nositeľov autorských práv alebo práv príbuzných autorskému právu získal súhlas a
je oprávnený postúpiť RTVS licencie na všetky známe spôsoby použitia ich diel,
umeleckých výkonov a iných predmetov ochrany, najmä na ich vysielanie a na ich
zaznamenanie na zvukový záznam v rozsahu podľa Článku III. tejto zmluvy, bez
teritoriálneho a vecného obmedzenia a na celú dobu trvania majetkových práv v zmysle
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.
3. Zmluvné stany zohľadňujú skutočnosť, že usporiadateľom podujatia je Partner
a výrobcom zvukového záznamu je RTVS. Zvukovým záznamom sa pre potreby tejto
zmluvy rozumejú len zvukové záznamy vyrobené a realizované RTVS.
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4. RTVS je tiež partnerom podujatia poskytujúcim a zabezpečujúcim súčinnosť podľa čl. 2
tejto zmluvy, potrebnú pre účely nadobudnutia vysielacích práv pre vyhotovenie
a vysielanie zvukových záznamov koncertov z podujatia vo vysielaní RTVS. Program
podujatia tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.
Článok 2.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

RTVS:
a) odvysiela zvukový záznam z koncertu v programových službách RTVS v čase
a v rozsahu podľa požiadaviek dramaturgie a možností programovej štruktúry RTVS,
b)

zabezpečí:
- technické a personálne (zvukoví majstri, technici) kapacity potrebné pri výrobe
zvukového záznamu koncertu (výlučne interné kapacity RTVS),
- technické a personálne kapacity pre zvukovú postprodukciu – zvuková mixáž
a strih zvukových záznamov (výlučne kapacity RTVS).

c) uhradí prostredníctvom organizácie kolektívnej správy práv odmeny autorom hudby
a textu zastupovaných organizáciou kolektívnej správy práv za použitie predmetov
ochrany zachytených na zvukovom zázname z koncertu vo vysielaní vo
vymedzenom rozsahu stanovenom touto zmluvou ako vysielateľ programu,
2.

Partner:
a) najneskôr 5 dní pred realizáciou koncertu dodá RTVS jeho presný harmonogram, ktorý
obsahuje
základné
informácie/údaje
o podujatí
(termín,
miesto,
čas,
obsadenie/účinkujúci, repertoár a pod.), pričom informácie o obsadení/účinkujúcich
a repertoári môže do skončenia podujatia aktualizovať. Najneskôr v prvý deň podujatia
dodá RTVS zoznam použitej hudby, pričom zoznam musí obsahovať názov skladby,
meno autora hudby a textu, minutáž,
b) umožní RTVS prepojenie s ozvučovacou aparatúrou podujatia tak, aby mohlo byť
podujatie zaznamenané v celej dĺžke. Inštaláciu techniky RTVS zabezpečí personál
RTVS v spolupráci s ozvučovateľom podujatia,
c) zabezpečí pripojenie do elektrickej siete, parkovanie pre prenosový voz RTVS a miesto
na umiestnenie prenosovej techniky RTVS v miestach konania podujatia,
d) zabezpečí a finančne vysporiada služby súvisiace s priebehom koncertu (požiarnikov
a pod.), teda aj v čase a v mieste realizácie výroby zvukových záznamov,
e) umožní a zabezpečí výrobnému štábu RTVS, v súvislosti s výrobou zvukového
záznamu koncertu, prístup do priestoru konania koncertu, v prípade potreby im
poskytne súčinnosť,
f) oznámi použitie hudobných diel na koncerte organizácii kolektívnej správy práv SOZA
a vysporiada práva z toho vyplývajúce, oznámi konanie verejného kultúrneho
podujatia na príslušných miestnych úradoch,
g) majetkovo a právne vysporiada nároky výkonných umelcov, autorov diel a iných
nositeľov práv za použitie ich umeleckých výkonov, diel a iných predmetov ochrany
v rozsahu licencie podľa Článku 3 tejto zmluvy.
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Článok 3.
POSKYTNUTIE LICENCIE
1. Partner týmto v zmysle vyhlásenia podľa Článku I. bod 2 postupuje RTVS bezodplatne
súhlas (licenciu):
a) účinkujúcich, výkonných umelcov a iných nositeľov práv na použitie ich diel,
umeleckých výkonov príp. iných predmetov ochrany (ďalej len „predmety ochrany“),
ktoré boli použité v rámci koncertu, v trvaní ich majetkových práv k ich predmetom
ochrany v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon spôsobom a na všetky
známe spôsoby použitia najmä na priame vysielanie, zaznamenanie predmetov
ochrany a výrobu zvukového záznamu vrátane vyhotovenia ich rozmnoženín, verejný
prenos predmetov ochrany na živo a/alebo zo záznamu prostredníctvom drôtového
alebo bezdrôtového vysielania vrátane prenosu satelitom, káblovou retransmisiou,
internetom, na použitie časti zaznamenaných predmetov ochrany, na ich úpravu a na
zaradenie do iného diela/predmetu ochrany zahŕňajúc vyhotovenie ich rozmnoženín,
na výmenu v sieti vo vysielaní EBU bez teritoriálneho, vecného a časového
obmedzenia. Majetkové práva nositeľov práv Organizátor vysporiada tak, aby voči
RTVS neboli uplatňované žiadne finančné, resp. iné nároky týchto nositeľov práv za
použitie ich predmetov ochrany v rozsahu tejto zmluvy,
b) rozsah práv podľa písm. a) tohto bodu zahŕňa aj vyhotovenie rozmnoženín zvukových
záznamov s predmetmi ochrany (ich častí) v rozsahu obmedzenom účelom archivácie
a dokumentácie vrátane iných vnútorných potrieb RTVS (pracovné a/alebo technické
rozmnoženiny) zahŕňajúc aj rozmnoženiny súvisiace s realizáciou použití podľa písm.
a) tohto bodu,
c) rozsah práv podľa písm. a) a b) tohto bodu zahŕňa aj vecne, teritoriálne a časovo
neobmedzené
vysielanie
derivátov
zvukového
záznamu,
ak
vznikli
spracovaním/úpravou, zaradením do databázy alebo spojením s iným
dielom/predmetom ochrany podľa písm. a) tohto bodu,
d) rozsah Partnerom nadobudnutých práv zahŕňa aj možnosť poskytnúť tieto práva tretím
osobám, a to postúpením licencie alebo udelením sublicencie, RTVS je oprávnená
v rozsahu postúpenej licencie poskytnúť licenciu udelenú podľa tohto čl. 3 tejto zmluvy
tretej osobe formou postúpenia licencie alebo udelenia sublicencie.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak si účinkujúci, výkonní umelci a iní nositelia práv
k predmetom ochrany použitým v rámci koncertu, uplatnia voči RTVS akékoľvek nároky
z titulu nedodržania záväzkov Partnerom podľa tejto zmluvy, Partner sa zaväzuje, že tieto
nároky uspokojí.

3.

Partner berie na vedomie, že RTVS je jediným výrobcom zvukového záznamu a vykonáva
všetky majetkové práva výrobcu zvukového záznamu pre zvukové záznamy vyrobené
a realizované podľa tejto zmluvy.
Článok 4.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Partner sa zaväzuje, že zabezpečí, aby koncert neobsahoval skutočnosti, ktoré by mohli
bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb,
alebo, ktoré by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi, dobrým menom alebo dobrou
povesťou RTVS alebo ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom č. 308/2000 Z.z.

3

ZM1005515
o vysielaní a retransmisii a o zmene z.č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov.
2. V prípade, že porušením záväzku uloženého v bode 1 tohto článku bude zo strany Rady
pre vysielanie a retransmisiu, súdu alebo iného štátneho orgánu, uložená RTVS pokuta
alebo iná sankcia, je Partner povinný túto zaplatiť v lehote do 3 dní od právoplatnosti
takéhoto rozhodnutia, rozsudku alebo uznesenia.
3. Partner poskytuje RTVS exkluzivitu tým, že neposkytne žiadnej inej osobe, ktorej
predmetom činnosti je rozhlasové vysielanie, výroba rozhlasových programov alebo ich
sprostredkovanie či nákup a predaj, práva na výrobu zvukového záznamu na prípravu
a realizáciu programov z koncertu bez predchádzajúceho písomného súhlasu RTVS.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že RTVS použila na výrobu programu finančné
prostriedky na základe Zmluvy so štátom, Zmluva č. MK – 57/2017/M o zabezpečení
služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 20182022 a jej príslušného Dodatku.
Článok 5.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak splnenie povinností
podľa tejto zmluvy sa stane nemožným alebo mimoriadne ťažkým v dôsledku
nepredvídaných závažných skutočností (živelná pohroma, úradný zákaz, a pod.) za
podmienky, že vznik skutočností, na základe ktorých od zmluvy odstupuje, neodkladne
oznámi a hodnoverne preukáže druhej zmluvnej strane. V takomto prípade zanikajú
všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy bez nároku požadovať ich
plnenie od druhej zmluvnej strany.

2.

RTVS môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade ak nastanú skutočnosti podľa § 18 zák. č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

3.

Každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú porušením povinností
druhou zmluvnou stranou.

4.

Ak by časť zmluvy nebolo možné jednostranne splniť vinou okolností, ktoré nespadajú do
kompetencie niektorej zo zmluvných strán, alebo vinou vyššej moci, zmluvné strany sa
zaväzujú, že nebudú navzájom voči sebe uplatňovať nároky na náhradu škody
a vzniknutých nákladov.

5.

V prípade ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, zmluvné strany sú povinné
navzájom si vydať všetky a akékoľvek plnenia, poskytnuté na základe ustanovení tejto
zmluvy, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane.Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok 6.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomne po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa
tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi hmotným právom Slovenskej republiky,
v prípade sporu bude príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť RTVS zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) z.č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a na tento účel
zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so zverejnením zmluvy v rozsahu platnej
legislatívy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
7. Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky úkony súvisiace s predmetom plnenia podľa tejto
zmluvy, ktoré vykonali pred podpisom tejto zmluvy, sa považujú za úkony v zmysle tejto
zmluvy a sú v plnom rozsahu platné, pokiaľ nie sú v rozpore s touto zmluvou.
8. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží RTVS
a jeden rovnopis obdrží partner.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto
bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
10. Touto zmluvou sa nezakladá združenie v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka.

Bratislave, dňa ..........................

V Bratislave, dňa ................................

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

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

Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.
predseda

Mgr. Michal Dzurjanin
riaditeľ Sekcie programových služieb SRo

......................................................
Ing. Roman Pták
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Príloha č. 1 – Program International Festival of Experimental Music
21. jún 2018 (piatok)
IMAGO SONORIS | Lost Memories – 19.00
Experimental Studio Bratislava presents IMAGO SONORIS | Lost Memories
BONSAI GARDEN: Christian Callon | Differen Music :: Milan Adamčiak | Opak je pravdou ::
Brian May (Queen) | Who Wants to Live Forever :: John Cage | 4.33 pre Adamčiaka :: Pink
Floyd | Another Brick In The Wall : Urbanfailure + Kragrowargkomn | The Brick Wall :: Bob
Dylan | Blowin’ in the Wind :: Laco Kerata | Daj mi Salami :: Miro Bázlik | Hudba zomiera v
človeku posledná :: Miloš Boďa & Juraj Ďuriš | Portrait :: Peter Zákuťanský | Stratené pamäti
|Lujza Ďurišová – violoncello, Tomáš Baľak – keyboard :: Robo Roth – voice
CONCERT | Sudio Forum (Fr) – 20.30
Philippe Blanchard “Sound Poetry”
Stephan Jacquet “Acousmatic works”
Studio Forum & Nautilus Composers : Jean Louis Belmonte, Georges Castagné, Barbara
Beck, Olivier Falcou, Chantal Lorieul
Philippe Blanchard & Stephan Jacquet Improvisation with Noise Box and Double bass

22. jún 2019 (sobota)
sonicART CONCERT | Winner Take All … – 19.00
– Epa Fassianos – Chromatocosmos (GR) 7.50 min. | Musica Nova 2018
– Robert Scott Thompson – Nullius in Verba (USA) 9.00 min.| Musica Nova 2018
– Jan Kruml – “fragile” (CZ) 8.57 min. | Grand Prix Rusollo 2017
– Francesco Marchionna – I Giorni Sospesi (IT) 8.54 min.| Taukay Edizioni Musicali 2018
– Pablo Martín Freiberg – Reflejos In-Condicionados (RA) 6.40 min. |Taukay Edizioni
Musicali 2018
– Damián Lauraro Gorandi – La machinerie d’un imaginaire (RA) 8.57 min. | Grand Prix
Rusollo 2017
sonicART CONCERT | Unrequited – 20.15
A cycle inspired by the lyrics of the punk poet Erich Jurík
Composers and Electronic: Ján Borza | Tomáš Baľak | Rudolf Pepucha
Lujza Ďurišová – violoncello | Martina Pepuchová – flute | Peter Paučo – video | Michal
Varga – voice
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