Dodatok: ZM2019307_2

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
uzatvoreného Zmluvou o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie č.
ZM2019307 zo dňa 21.12.2018 podľa Autorského zákona
(ďalej aj ako „Dohoda“)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uzatvorenej medzi týmito účastníkmi dohody:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:

Rozhlas a televízia Slovenska,
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
47 232 480
2023169973
SK2023169973
XXXXXX
XXXXXX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka
č.:1922/B

(ďalej len „RTVS“)
a
Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:

FABRY s.r.o.
Biela 5, Bratislava 811 01
Juraj Fábry, konateľ
31395180
XXXXXX
XXXXXX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
8955/B

(ďalej len „Dodávateľ“)
(spoločne ďalej len „účastníci dohody/zmluvné strany“)

I. Ukončenie zmluvy
1. Dňa 21.12.2018 bola uzavretá Zmluvy o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na
jeho použitie
č. ZM2019307 medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska ako „RTVS“
a spoločnosťou FABRY s.r.o. ako Dodávateľom (ďalej aj ako „Zmluva“). K zmluve bol dňa
12.4.2019 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorého predmetom bola aktualizácia harmonogramu
audiovizuálneho diela.
2. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody zaniká
Zmluva.
3. RTVS uhradila v zmysle čl. II bod 4 písm. a) Zmluvy Dodávateľovi dňa 27.12.2018 odmenu za
autorskú účasť, ktorú dodávateľ realizoval na základe Zmluvy a to vo výške 1.750,-Eur +
DPH. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že Dodávateľ nemá nárok na ďalšie plnenia
v zmysle ustanovenia čl. II bod 4 písm. b) a c) Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností sa Dodávateľ vzdáva nároku na plnenia v zmysle ustanovenia čl. II bod 4 písm.
b) a c) Zmluvy.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto dohody majú vysporiadané všetky
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a žiadna zo zmluvných strán si nebude nárokovať oprávnenia
vyplývajúce zo Zmluvy.
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5. Účastníci dohody ďalej vyhlasujú, že žiadnej zo zmluvných strán nevznikla škoda alebo iná
ujma.

II. Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto dohode je možné uzatvoriť iba písomne dodatkom, ktorý je
písomným súhlasom obidvoch účastníkov dohody
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník dohody dostane jeden
rovnopis.
4. Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

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

Za RTVS :

Za Dodávateľa:

...........................................
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

...........................................
Juraj Fábry
konateľ
FABRY s.r.o.
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