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uzatvárajú v zmysle Autorského zákona Č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov zmluvu,
ktorá sa po podpise oboma zmluvnými stranami stáva DAŇOVÝM DOKLADOM - FAKTÚROU

Cislo zmluvv

DAŇOVÝ DOKLAD. FAKTORA
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1143352
(vypkIr SLOVGRAM)
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(vyplni SLOVGRAM)

Článok 1 - PŔEDMET ZMLUVY
11 Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na primeranú odmenu podra § 65 a § 67 zákona č.
61812003 Z.z. Autorský zákon v platnom zneni (ďalej len "Autorský zákon"). Táto zmluva sa vzťahuje na výkony výkonných umelcov zaznamenaných na zvukových a zvukovoobrazových záznamov zastupovaných SlOVGRAM-om,

2J Použivater je na základe tejto zmluvy oprávnený použivať fonnou verejného prenosu (§ 5 ods. 14 Autorského zákOfla) iba záznamy zachytené na originálnych nosičoch a
záznamy šírené televiznym alebo rozhlasovym vysielanim a Io v priestoroch prevádzky špecifikovanej v článku 2, Pre každý ďalši spôsob použitia si musi používater osobitne
vyžiada! súhlas príslušných n05itefov práv podra AutOfského zákona priamo alebo prostrednfctvom ich zastupujúcej OfQa~e kolektívnej správy práv.

Článok 2 - ŠPECIFIKÁCIA. ODMENÝ VÝKONNÝM UMELCOM A VÝROBCOM, SPLATNOS'ť
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N a _ uvedených skutočnosti uh<;ldí pouävateI'v zmysle platného Sadzobr'ka paušálnu ročnú odmenu >ýkonr1ým umelcom a výrobcom:

-ZA OBDOBIE 01.01.2p11

Dátum vystavenla daňového dokladu
two/nISLOVGRAMJ

Dátum

zdaniteľnéhoplnenia
(Vl/n/nl SLOVGRAMJ

.

31.12.2011

15 -02' 2011
15 -02' 2011

výška odmeny bez DPH

(vvĎlnI SLOVGRAMJ

DPH 20%
(vyplni SLOVGRAM)

výAKA ODMENY S DPH
(wn/nl SLOVGRAMI

výlka odmeny _ DPH slovom v C

DATUM SPLATNOSTI
(vyplni SLOVGRAM)

08 -03' 2011
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ČlánOK 3 - PLATOBNÉ PODMiENKY
11 DOHODNUTÚ VÝŠKU ODMENY VÝKONNYM UMELCOM A VÝROBCOM ŠPECIFIKOVANÚ V ČLÁNKU 2, UHRADI POUžiVATEĽ SLOVGRAM·u NA ZÁKLADE TEJTO
ZMLUVY; KTORÁ JE ZÁROVEŇ DAŇOVÝM DOKLADOM, NA ÚČET Č. 2665040145/1100 A TO V LEHOTE SPLATNOSTI ŠPECIFIKOVANEJ V ČLÁNKU 2 TEJTO
ZMLUVY.

2J Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvných povinností SO spinenim
zákonníka.

peňažného

záväzku alebo jeho

časti

sa budú

spravovať

ustanoveniami

Občianskeho

31 PJ< používaler neuhradi odmenu v lehole jej splatnosti pcxfra Článku 2. dostáva 'sa nasledujúci deň do omeškania a za každý deň omeškania sa zaväzuje SlOVGRAM-u
zaplatiť úrok z omeškania vo yYške 0,03% z dlžnej sumy, ako aj jednorazovú zmluvnú pokutu vo vyške 200,00 f.

Článok 4 - 'ĎÁLŠ!E DOJEDNANIA
11 SLOVGRAM sa zaväzuje, že vysporiada nároky výkonných umelcova výrobcov v zmysle Autorského zákona a platného Vyilčlovadeho poriadk.u SlOVGRAM-u.
z~povedá za vyúčtovanie odmien výkooným umelcom a výrobcom len v rozsahu vyplatených súm od použivatera.
21 Ak výkonný umelec alebo výrobca jndividu~lne uplatní nárok na odmenu za použitie hudobných záznamov podra tejto zmluvy priamo
použivater na základe tejto zmluvy na SLOVGRAM.

voči

Zároveň

používaterovi, odkáže ho

31 Ak použivater rozširi svoju činnosť uvedenú v Článku 2, oznámi tuto skutočnosť SLOVGRAM-u doporučenyrn listom najneskôr do 14 dnL Následne bez zbytočného odkladu
uzatvori so SlOVGRAM-om zmllNU o vysporiadani nárokov yYkonných umelcova výrobcov podra Autorského zákona.

41 V prípade, že si používater nesplní svoju oznamovaciu povinnosť do 14 dní odo dňa vzniknutia skutočnosti uvedenej v Článku 4 ods. 3, zaniká mu nárok na akúkoľvek zľavu
v prípade uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou SLOVGRAM.

51 Spoločnosť SLOVGRAM si v zmysle Sadzobníka vyhradzuje právo nepriznať nárok na 50% z1'avu v prípade, ak používater nesplnil zmluvne dohodnuté podmienky podra
zmluvy v predchádzajúcom kalendämom roku alebo neuhradil dohodnutú výšku odmien v lehote splatnosti uvedenej v zmluve za predchädzajúd kalendárny rok, resp. v čase
do podpisu tejto zmluvy neuhradil náhradu škody spôsobenú porušen Im autorskym práv nositerov zastúpených spoločnosťou SLOVGRAM.
51 Doručením akýchkoľvek písomností, vrátane faktúr na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnostf doporučene poštou na
adresu sidla určenú v záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná slrana, klara je adresátom odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý máme uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane preukázatefne poštou vyznačená poznámka, že adresát sa odsťahoval, adresát je neznámy alebo iná poznámka podobného
významu.
71 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže by odosielajúcej zmluvnej strane adresát
plsomnosti písomne oznámil novú korešpondenčnú adresu, prípadne inú novú adresu ma doručovanie pisomnosti. V prípade akejkorvek zmeny adresy určenej na doručovanie
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú
stranu. v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslal.;m písomnosti.

Článok 5 - PRECHODNé A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11 Zmluva nadobúda

platnosť

a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v zmysle

článku

2 tejto zmluvy.
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31 Akékorvek údaje, ktoré si zmluvné strany poskytnú podra tejto zmluvy sú dôverné a sú určené výhradne pre internú potrebu zmluvných strán.

41 Dojednaný obsah zmluvy možno meníť, prípadne doplňovať iba pisomne, so súhlasom oboch zmluvných strán a to dodatkami k tejto zmluve.
51 Všetky práva a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
61 Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú VŠeobecnými ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho zákonnika a medzinárodnými zmluvami.
Táto zmluva sa zároveň spravuje ustanoveniami Sadzobníka, ktor)' je zverejnený na internetovej stránke SLOVGRAM-u (www.slovgram.sk).
71 Táto zmluva má dve strany a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrži SLOVGRAM a jeden použil/ater.

8J Používater svojim podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že v nej uviedol údaje, ktoré sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. V prípade uvedenia nepravdivých údajov bude
konanie použivatefa posudzované ako pokus o podvod a zo strany SLOVGRAM-u budú vyvodené prlslušné trestru)-právne dôsledky.

91 Použivatef svojim podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že nevykonáva prevádzkovanie inej činnosli, kde by docMdzalo k verejnému prenosu v zmysle Autorského zákona bez
vysporiadania práv výkonných umelcovavýrobcov.

101 Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a bez nátlaku, zmluvné sírany si zmluvu prečitali, s jej obsahom bez akýchkofvek výhrad súhlasia, na znak čoho ju podpisaIi.
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