
Licenčná zmluva 

 

Poskytovateľ: 

obchodné meno: Poddukelský umelecký ľudový súbor 

sídlo: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

IČO: 42080649 

DIČ: 2022504594 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

zastúpený: Mgr. Juraj Švantner, riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9373 
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Nadobúdateľ: 
NUNEZ NFE s.r.o. 

Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava 

IČO: 45 427 518, DIČ: 2022974206, IČ DPH: SK2022974206 

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63447/B 

v jeho mene: Peter Núňez, konateľ 

 (ďalej len „nadobúdateľ“) 
 

 

I. 

Základné ustanovenia 

1. Poskytovateľ prehlasuje, že je nositeľom majetkových práv autorov ku celkom jednému (1) 

audiovizuálnemu dielu – hudobnému videoklipu: 

 

a) klipu zachytávajúcemu najmä zvukový záznam umeleckých výkonov umelecky tancom, spevom 

a hraním na hudobné nástroje vykonávajúcich hudobné dielo „Nesmrteľný tanečník“, námet: Juraj 

Kubánka, scenár: Jaroslav Moravčík, dramaturgia: Juraj Švantner,  autor hudby: Július Selčan, 

interpreti: Poddukelský umelecký ľudový súbor a ich vizuálne vyjadrenie, réžia: Jaroslav Moravčík, 

technológia: HD, dĺžka trvania záznamu: 1:23:45,  rok výroby: 2021, predstavovací titulok: 

PUĽS/NESMRTEĽNÝ TANEČNÍK 

a nositeľom majetkových práv výrobcu k ich audiovizuálnemu záznamu. 

Audiovizuálne dielo uvedené v prvej vete sa označuje ako „Dielo“ a ich audiovizuálny záznam uvedený 

v prvej vete ako „Záznam“. 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že je nositeľom práv výrobcu k Záznamu, nositeľom majetkových práv autorov 

k Dielu, nositeľom práv k akýmkoľvek predmetom chránených právom z priemyselného alebo iného 

duševného vlastníctva, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom obsiahnuté, zachytené alebo iných spôsobom 

použité v Diele, alebo Zázname (okrem iného k hudobným dielam, umeleckým výkonom ich 

vykonávajúcim, zvukovým záznamom, ochranným známkam, zložkám osobnosti a osobnostným prejavom 

osôb účinkujúcich v Dielach a pod.) prinajmenej v rozsahu a spôsobmi potrebnými na 

- udelenie súhlasov nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy 

- použitie Záznamu a Diela nadobúdateľom (alebo osobou odvodzujúcou svoje práva od nadobúdateľa) 

na základe súhlasov udelených poskytovateľom na základne tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ prehlasuje, že udelením súhlasov nadobúdateľovi touto zmluvou, ani použitím Diela 

a Záznamu (vrátane v nich obsiahnutých, zachytených alebo iným spôsobom použitých akýchkoľvek 

predmetov chránených právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) na základe takto 

udelených súhlasov nadobúdateľom (resp. osobou odvodzujúcou svoje práva od neho)  

- nedôjde k neoprávnenému zásahu do práv ani oprávnených záujmov žiadnej osoby 

- žiadnej osobe nevznikne voči nadobúdateľovi (ani osobe odvodzujúcej svoje práva od neho) žiadne 

právo (najmä právo na peňažné plnenie), ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. 



Ak sa prehlásenie poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety ukáže nepravdivým, poskytovateľ sa 

nadobúdateľovi zaväzuje, že všetky takéto nároky iných osôb namiesto nadobúdateľa uspokojí. 

4. Poskytovateľ prehlasuje, že na použitie Záznamu a Diela v rozsahu a spôsobmi, na ktoré udelil súhlas 

nadobúdateľovi touto zmluvou, nie je potrebný súhlas inej osoby. 

5. Nadobúdateľ sa výslovne prehlasuje, že Dielo ani Záznam nebude použitý vo vysielaní televíznej 

programovej služby Music Box Senzi TV. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 Poskytovateľ za podmienok podľa tejto zmluvy udeľuje nadobúdateľovi súhlas (licenciu) na použitie    

        Diela a Záznamu, nadobúdateľ udelený súhlas prijíma.  

 

III. 

Podmienky udelenia licencií  

1. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela a Záznamu do 31.12.2021 v neobmedzenom 

územnom a vecnom rozsahu. 

Poskytovateľ je oprávnený používať Dielo a Záznam po celú dobu trvania majetkových práv k nim odo dňa 

uzatvorenia tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie každého Diela a Záznamu týmito spôsobmi:  

- verejný prenos Diel a ich Záznamov televíznou programovou službou Music Box Folklorika TV (ďalej 

len „Kanál“), ktorej vysielateľom je spoločnosť MCBOXS DOO, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, 

Srbská republika, IČO: 20847689 a akoukoľvek televíznou programovou službou Rozhlasu a televízie 

Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480  to bez ohľadu na to, či samostatne, 

alebo ako súčasť akéhokoľvek audiovizuálneho diela (televíznej relácie, alebo akejkoľvek programovej 

zložky vrátane selfpromo a pod.)  

- akýmkoľvek spôsobom výlučne v súvislosti s podporou a propagáciou Kanála a jeho vysielateľa, alebo 

RTVS, alebo jej akejkoľvek programovej služby za predpokladu, že pri takomto použití bude z Diela, 

resp. Záznamu jednotlivo použitá výlučne jeho časť nepresahujúca trvanie 30 sekúnd Záznamu. 

Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas tak, že nadobúdateľ je oprávnený použiť celé Dielo a Záznam, 

ako aj nadobúdateľom podľa jeho rozhodnutia určené časti (sekvencie) Diela a Záznamu; za týmto účelom 

poskytovateľ udeľuje súhlas aj na rozdelenie Diela a Záznamu podľa rozhodnutia nadobúdateľa. 

Za účelom ich použitia podľa prvej vety poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na vykonanie 

technických úprav Diela a Záznamu, spojenie Diela a Záznamu s inými autorskými dielami alebo 

zvukovými alebo audiovizuálnymi záznamami, na ich vloženie, alebo iné zapracovanie do iných autorských 

diel alebo zvukových alebo audiovizuálnych záznamov. 

Nadobúdateľ je oprávnený za účelom použitia Diela a Záznamu podľa prvej vety vyhotoviť potrebný počet 

rozmnoženín každého Záznamu. 

3. Poskytovateľ udeľuje licencie ako nevýhradné; nadobúdateľ je oprávnený, nie povinný, licencie využiť. 

4. Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas, aby udelil tretej osobe súhlas na použitie Diel a Záznamov 

v rozsahu udelenej licencie, resp. postúpil licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu; na tieto úkony 

nie je potrebný ďalší súhlas poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ prehlasuje, že všetci autori Diela, výrobca Záznamu, nositelia práv ku všetkým v nich 

použitých (zaznamenaných, alebo zapracovaných) predmetoch chránených právom z priemyselného alebo 

iného duševného vlastníctva, súhlasili so zverejnením Diela, Záznamu a týchto predmetov ochrany. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ odovzdá Záznam (a na ňom zachytené Dielo) nadobúdateľovi 

zachytené dohodnutým spôsobom v technickej kvalite určenej nadobúdateľom potrebnej na ich použitie 

v súlade s touto zmluvou najneskôr do 09.09.2021. 

O odovzdaní a prevzatí Záznamu sa spíše preberací protokol, ak o to požiada ktorákoľvek zo strán. 

Poskytovateľ osobitne osvedčuje vedomosť o tom, že v prípade, ak Záznam nebude v potrebnej technickej 

kvalite, tento nebude môcť byť nadobúdateľom použitý. 

 

 

 

 

 



IV. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za udelenie licencií na základe tejto zmluvy zaplatí nadobúdateľ 

poskytovateľovi odmenu, ktorá sa určí súčinom sumy 5 EUR (päť eur) a počtom vysielaní Záznamov (a na 

nich zachytených Diel) Kanálom. 

Vysielaním Záznamu (a na ňom zachyteného Diela) podľa predchádzajúcej vety sa rozumie také vysielanie 

Záznamu, z ktorého bude Kanálom odvysielaná časť (sekvencia) najmenej v trvaní 30 sekúnd. 

Odmena v prvej vete je uvedená bez DPH, ktorá k nej bude pripočítaná vo výške a spôsobom podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Za udelenie súhlasu na iné použitie žiadneho Diela ani Záznamu a ani za iné použitie žiadneho Záznamu 

a ani žiadneho Diela na základe tejto zmluvy nie je nadobúdateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi žiadnu 

odmenu. 

2. Odmenu sa nadobúdateľ zaväzuje platiť ročne; nadobúdateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu, na ktorú mu 

vznikne nárok v príslušnom kalendárnom roku, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 

3. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude mesačne priebežne zverejňovať prehľady použitia Záznamu a Diela a to 

vždy do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci. Spôsob zverejnenia vhodným 

spôsobom poskytovateľovi oznámi. 

Tieto prehľady budú podkladom pre určenie výšky odmeny poskytovateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru na odmenu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a túto doručiť nadobúdateľovi. Do doručenia faktúry nie je nadobúdateľ povinný poskytovateľovi odmenu 

zaplatiť. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak odmena uvedená v bode 1., alebo jej časť podlieha dani z príjmu 

vyberanej zrážkou, tak táto zrážkou vybraná nebude; túto dohodu oznámi nadobúdateľ správcovi dane 

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek dôverných skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedeli pri uzatváraní tejto zmluvy alebo počas jej trvania pri výkone práv a povinností súvisiacich 

s touto zmluvou a to aj po skončení zmluvného vzťahu, najmä ich nesmú prezradiť tretej osobe, ani ich 

použiť v rozpore s účelom ich poskytnutia, pokiaľ nie sú tejto povinnosti druhou zmluvnou stranou 

zbavené.  

Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení tohto bodu. 

2. Ak táto zmluva neustanovuje inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a Autorským zákonom. 

3. Odstúpením sa zmluva zrušuje od začiatku, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. 

4. Zmluvné strany osvedčujú, že zmluvu uzavreli slobodne vážne, bez nátlaku, túto si pred jej podpisom 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom v dvoch vyhotoveniach podpísali. 

 

 

 

V Prešove dňa 09.09.2021  

 

 

 

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

                                    poskytovateľ                                              nadobúdateľ 

 

 

 


