
uzatváľajú v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z. z. túto zmluvu číslo

161130 8
článok   1   -PREDIVIET   ZIVILUVY

1/ Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audĺovizuálnych záznamov na pnmeranú odmenu  podľa

§  99,110  a  §  119  zákona  č.185#015  Z.  z.  Autorský  zákon  v platnom  zneni  (ďalej  len  .Aiitorský  zákon.).  Táto  zmluva  §a  vzťahuie  na  výkony
výkonných   umelcov  zaznamenaných   na  zvukových   a audiovizuálnych  záznamov  zastupovaných  SLOVGRAMm  a  občianskym  združenim
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2/  Použivateľ  je  na  základe  tejto  zmlwy  opľávnený  použivať  fomou  technického  predvedenia  (§  26  ods   2  Autoíského  zákona)  a  verejného

prenosu,   okíem   spľistupňovania  verejnosti   (§   27  Autorského  zákona)   iba   záznamy  zachytené   na  originálnych   nosičoch   a  záznamy  širené
televiznym  alebo  rozhlasovým  vysielanim  a to  v pnestoroch  §pecĺfikovaných  v článku  2    Pre  každý  ďalší  §pôsob  použitia  si  musi  pouŽívateľ
osobitne   vyžiadať   súhlas   príslušných   nositeľov   práv   podľa  Autorského   zákona   pnamo   alebo   piostľednictvom   ich   zastupuiúcej   organizácie
kolektivnej správy práv.

čllnok  2  -lLIESTO  VYKOHÁVAHl^  VEREJHÉHO   PRENOSU   A  VÝ5l{A  0DIJIEHy

1/  M/esĺo  yykonávan/a  yenľ.náho  p/enosu  -  Používateľ  vykonáva  verejný  prenos   prostrednictvom  technického  zanadenia  -  ľozhlasu  na
verejnom priestranstve (d'alej len ako .časť). Zoznam ozvučených časti:

Obec Nedožery - Brezany

celkovÝ Dočet časti s veľeinh Dľeno3om: =1=

2ĺ   VýsAa  oďmeny  az/ayy  -Odmena  je  vždy  určené  podľa  platného  Sadzobníka  odmien   ročnou   sadzbou  za   1   ozvučenú   čast'.
Používatepovl vzniká nárok na zľavy podľa podmienok určených v §adzobníku odmlen.

článok   3   -PLATOBNÉ   PODIvllENKV

1/  ODMENU   URČENÚ   V §ÚLADE   S ČLÁNKOM   2   POUŽÍVATEĽ  UHRADĺ  SLOVGRAM.u   NA  ZÁJ(LADE  VYSTAVENEJ   PREDFAKTÚRY
ALEB0  FAKTÚRY  V LEHOTE  JEJ  SPLATNOSTI  NA  ÚCET  UVEDENÝ  VZÁllLAVÍ ZMLUVY  SO  SPRÁVNYM  VARLABILNÝM  SYMBOLOM.
0 PREDĹŽENIE  SPLATNOSTI  RESP.  VYSTAVENIE  SPLÁTKOVÉHO  KALENDÁRA  JE  NUTNÉ  POŽLADAŤ  P[SOMNE  PRED  UPLYNUTĺM
LEHOTY SPLATNOSTl,  NAJNESKÔR V§AK V JEJ  POSLEDNÝ DEŇ. NA  UVEDENÉ SA PRIMERANE VZŤAHUJÚ  USTANOVENIA CLÁNl(U
4 0DS. 5, 6 TEJT0 ZMLUW.

2/ Zmluvné strany sa  dohodli,  Že v pripade  porušenľa  zmluvných  povinnosti  so splnenim  peňažného  záväzku  alebo jeho časti,  1 j   ak  použivater
neuhradi  odmenu  v lehote jej  splamosti,  dostáva  sa  nasledujúci  deň  do  omeškania  a SLOVGRAM-u  vzniká  náľok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške

poskytnutých zliav,  najmenei  však  10% z výšky odmeny s DPH.  Uvedeným nie je dotkľiutý nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy podľa § 517
ods. 2 0bčianskeho zákonnĺka.

Článok  4  -ĎALŠIE   DOJEDNANIA

1/  SLOVGRAM  sa  zaväzuje,  že  vysporiada  nároky  výkonných  umelcov  a  výrobcov  v  zmysle  Autorského  zákona  a  plamého  Vyúčtovacieho

ponadku  SLOVGRAMu  Zäroveň  zodpovedá  za  vyúčtovanie  odmien  výkonným   umelcom   a  výrobcom  len  v  roz§ahu  vyplatených  §úm  od
pouŽívateľa.

2/  Ak  výkonný  umelec  alebo  výrobca  ÍndMduälne  uplatni  náľok  na  odmenu  za  použitie  hudobných  záznamov  podra  tejto  zmluvy  priamo  voči

použivaterovi , odkáže ho poiiživater na základe tejto zmluvy na SLOVGRAM.
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3/  Ak  používateľ  rozšlri  svoju  činnosť  uvedenú  v  Článku  2,  oznámi  túto  skutočnosť  SLOVGRAM-u  doporučeným  listom  najneskôr  do  14  dní.
Následne bez zbnočného odkladu  uzawori so SLOVGRAMm zmluvu o vysporiadani  náíokov výkonných  umelcov a výrobcov podľa Autorského
zäkona.

4/ V pripade,  Že si  použivateľ ne§plm  svoju oznamovaciu  povinnosť do  14 dni odo dňa vzniknutia skutočnosti  uvedenej v Článku 4 ods   3, zaniká
mu nárok na akúkoľvek zravu v pľipade uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou SLOVGRAM.

5/ Doručenlm akýchkoľvek pi§omnosti,  vTátane faktúr na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie  pÍsomnosti

doporučene poštou na adre§u sídla určenú v záhlavi tejto zmluvy, doručenie kuriéľom  alebo osobné doručenie pľislušnej zmluvnej  stľane. Za deň

doručenia pÍsomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana,  ktoľá je adíesátom odoprie doručovanú pÍsomnosť prevziať, alebo v ktoú máme
uplynie  úložná  doba pre \/yzdv]hnutie si zásielky na pošte,  alebo v ktorý je na  zásielke doručovanej  poštou zmluvnej  strane  preukázateľne  poštou
vyznačená poznámka, že adresát §a odsťahoval,  adľesát je neznámy a]ebo iná poznámka podobného významu.

6/ Pre potreby doručovania  pľo§trednictvom pošV sa použijú  adresy sidla zmluvných  strán uvedené v zählaví tejto zmluvy,  ibaže by odosielajúcej
zmluvnej  strane  adresát  pÍsomnosti   plsomne  oznámil  novú   korešpondenčnú  adresu,  pľipadne  inú  novú  adresu  na  doručovanie  pisomnosti.
V pripade  akejkoľvek  zmeny  adresy  určenej  na  doručovanie  pisomností  na  základe  tejto  zmluvy  alebo  v súvislost  s touto  zmluvou  sa  prislušná
zmluvná  sďana  zaväzuje  o zmene  adľesy  bezodkladne  pisomne  inbmovať  druhú  zmluvnú  stranu,  v takomto  pripade  je  pre  doničovanie
ľozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslanim p(somnosti.

článok   5   -PRECHODNÉ   A  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

1/  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami  a vzťahuje  sa  na  obdobie  od  01.01.2016.  Zmluva  sa

uzatvára  na  dobu   neurčitú.  Zmluvu  je  možné  vypovedať  s 3-mesačnou  výpovednou   lehotou,   ktorá  začne  plynúť  prvým  dňom  kalendámeho
mesiaca  nasledujúceho  po  doručeni  výpovede  s oznámenim  dôvodu  výpovede  (doponjčeným  listom).  Použĺvateľ je  povinnou  osobou  podľa  §  2
ods.1  zákona č.  211#000 Z. z.  o slobodnom  pristupe k infomáciám v platnom zneni,  ktorá v zmysle §  5a ods.  9 zverejňuje túto zmluvu  alebo jej
Í`ávíh  na svojom webovom sidle  podľa  zákonom stanovených  podmienok.  Táto zmliiva  nahrádza doterajšiu  zmluvu  uzatvorenú  medzi zmluvným

stranami v minulo§ti,  ktorej miestom vykonávania veTejného prenosu prostrednictvom technĺckého zariadenia bol rozhlas.

2/ Ak dôjde k plnemu návľhu zmluvy pľevádzkovateľom, t. j. uhradeniu odmeny v zmysle SLOVGRAM®m vystavenej predfaktúry v plnej
výško a  bez  podpisu zmluvy pri dodľžaní podmienok uvedených v §adzobníku  odmien, bude to považované za  prijatie návľhu zmluvyvŔ#fi#ffiEä#„#ffi##iFF"###
na  základe  prijatia  návrtiu  zmluvy  a  SLOVGRAM  v  lehote  do   15  dni  od  prijatia  platby  (resp.  dňa  jej  identifikácie  pri   uvedeni   nesprávneho
variabilného symbolu) pouŽívateľovi zašle na jeho adľesu riadny daňový doklad -faktúru.

3/ Akékowek údaje,  ktoré si zmluvné strany poskytnú podľa tejto zmluvy, sú dôvemé a sú určené výhradne pre internú pombu zmluvných strán.

4/ Dojednaný obsah zmluvy možno meniť,  pripadne doplňovať iba pisomne, so §Úhlasom oboch zmluvných strán a to dodatkami k tejto zmlwe,

5/ Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

6/ Vzťahy,  ktoľé  neboli osobitne upravené touto zmluvou,  sa spravujú všeobecným ustanoveniam Autorského zákona, Občianskeho zákonnika a
medzinárodným   zmluvami.   Táto   zmluva   sa   zámveň   spravuje   ustaiioveniami   Sadzobnika   odmien,   ktorý  je   zverejnený   na   webovom   sidle
SLOVGRAM-u (www.slovgram.sk).

7/ Táto zmluva má dve stíany a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoúch jeden obdrži SLOVGRAM a jeden použivateľ.

8/ Použivateľ svojím  podpisom  tej(o zmluvy prehlasuje,  že v  nej  uviedol  údaje,  ktoré sú  pravdjvé a zodpovedaiú  skutočnosti.  V prípade  uvedenia
nepravdivých  Údajov bude  konanie  používateľa  posudzované  ako  poku§  o podvst  a zo strany orgánov činných v tre§tnom konani  môžu  byť voči

použlvateľovi vyvodené prĺslušné trestno-právne dôsledky.

9/   Použivateľ  svojim   podpisom   tejto   zmluvy   prehlasuje,   že   nevykonáva   prevádzkovanie   inej   Činnostj,   kde   by   dochádzalo   k technĺckému

predvedeniu alebo verejnému prenosu v zmysle Autoľského zákona bez vysporiadania práv výkonných umelcov a výrobcov.

10/ Zmluva bola  uzavľetá slobodne, vážne  a bez nátlaku,  zmluvné stĺany si zmluvu  prečítali,  s jej obsahom  bez akýchkowek výhrad súhlasia,  na
znak čoho ju podpísali.

Bľatislava,  dňa 0  6  -04-  Z016

doz.5»ä#íítuú&z.si"9.

pečlatka a podpls

Natália Škvareninová
riaditeľka SLOVGFČAMu
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