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S L O V G R A M
 

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV 
        ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV 

 

a prevádzkovateľ (* údaje vyplniť podľa výpisu zo Živnostenského alebo Obchodného registra SR): 

*obchodné meno  
*sídlo spoločnosti 
miesto podnikania 

ulica a 
číslo  PSČ  obec, 

mesto  
korešpondenčná 

adresa 
ulica a 
číslo  PSČ  obec, 

mesto  

*IČO  IČ DPH 
DIČ  *registrácia  

číslo 
účtu  štatutárny 

zástupca  vybavuje, 
tel. číslo  

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

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 

Číslo zmluvy (var iabi lný symbol)  DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA 

                 

Článok 1 – PREDMET ZMLUVY 

1/ Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov               
na primeranú odmenu podľa § 65 a § 67 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len “Autorský zákon”).  

2/ Prevádzkovateľ je oprávnený používať formou verejného prenosu (§ 5 ods. 14 AZ) iba záznamy zachytené na originálnych 
nosičoch a záznamy šírené televíznym alebo rozhlasovým vysielaním. 

Článok 2 - ŠPECIFIKÁCIA PREVÁDZKY, ODMENY VÝKONNÝM UMELCOM A VÝROBCOM, SPLATNOSŤ

názov 
prevádzky  

adresa 
prevádzky 

ulica a 
číslo  PSČ  obec, 

mesto  

PREVÁDZKA (napr. reštaurácia, herňa, kaderníctvo, fitness, obchodná predajňa a pod. ) 
A 

druh  
 

rozloha ozvučenej 
plochy v m²   terasa

UBYTOVACIE ZARIADENIE  –  NEVYPĹŇA „A“

druh  kategória  
vyťaženosť za 
obdobie roka 2 0 0 6 bola  

v %  Člen 
ZHR  

I .  P R I J Í M AČ E  N A  I Z B Á C H

zvukovo-obrazový prijímač  ks zvukový prijímač  ks 

II. OSTATNÉ OZVUČENÉ PLOCHY     
(napr. recepcia, spol. priestory, fitnes, bazén, výťah, reštaurácia, bar, jedáleň a pod.) 

druh plochy rozloha  m² druh plochy rozloha m² druh plochy rozloha m² druh plochy rozloha m² 

B 

        

D ISKOTÉKY,  T ANEČNÉ ZÁB AVY,  PLESY A INÉ JEDNOR AZOVÉ PODUJATI A  

názov  

adresa, 
miesto 

ulica a 
číslo  PSČ  obec,  

mesto  C 

kapacita  
priestoru m² periodicita  

za týždeň x obdobie 
konania od do počet 

podujatí  

Na základe uvedených skutočností uhradí prevádzkovateľ v zmysle platného Sadzobníka SLOVGRAM-u odmenu výkonným umelcom a výrobcom: 
 

za obdobie od 01.01.2007 do  31.12.2007 vo výške ,- Sk

slovom slovenských korún  
Uvedená suma bude rozdelená rovným dielom medzi výkonných umelcov a výrobcov. 

VYPLNÍ SLOVGRAM 

Dátum vystavenia daňového dokladu   
Dátum zdaniteľného plnenia   

D Á T U M  S P L A T N O S T I    

UPOZORNENIE  
Odmena uvedená v zmluve je paušál  

pre daný kalendárny rok, pričom jeho výška 
nezávisí od rozsahu prevádzkovania 
verejného prenosu v danom roku . 
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Článok 3 – PLATOBNÉ PODMIENKY

1/ Dohodnutú výšku odmeny výkonným umelcom a výrobcom špecifikovanú v Článku 2, uhradí prevádzkovateľ SLOVGRAM-u       
na základe tejto zmluvy, ktorá je zároveň daňovým dokladom, na jeho účet vedený v Tatra banke, a.s. a to v lehote splatnosti 
špecifikovanej v Článku 2 tejto zmluvy.  

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia zmluvných povinností so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti sa 
budú spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3/ Ak prevádzkovateľ neuhradí odmenu v lehote jej splatnosti podľa Článku 2, dostáva sa nasledujúci deň do omeškania a za každý 
deň omeškania sa zaväzuje SLOVGRAM-u zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, ako aj zmluvnú pokutu            
vo výške 5.000,- Sk. 
 

Článok 4 – ĎALŠIE DOJEDNANIA 

1/ SLOVGRAM sa zaväzuje, že vysporiada nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle Autorského zákona a platného 
Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAM-u. Zároveň zodpovedá za vyúčtovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom len v rozsahu 
vyplatených súm od prevádzkovateľa. 

 2/ Ak výkonný umelec alebo výrobca individuálne uplatní nárok na odmenu za použitie hudobných záznamov podľa tejto zmluvy 
priamo voči prevádzkovateľovi, odkáže ho prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy na  SLOVGRAM. 

3/ Ak prevádzkovateľ rozšíri svoju činnosť uvedenú v Čl. 2 ods. 1, oznámi túto skutočnosť SLOVGRAM-u doporučeným listom 
najneskôr do 14 dní. Následne bez zbytočného odkladu uzatvorí so SLOVGRAM-om zmluvu o vysporiadaní nárokov výkonných 
umelcov a výrobcov podľa Autorského zákona. 

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

 

Článok 5 – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2/  ZM LU V A J E   P O PO D PI SE  O BOM A ZM LU V N ÝM I  ST R AN AM I  Z Á ROV EŇ  D AŇO V Ý  D O K L AD  –  F AK T Ú R A.  

3/ Akékoľvek údaje, ktoré si zmluvné strany poskytnú podľa tejto zmluvy sú dôverné a sú určené výhradne pre internú potrebu 
zmluvných strán. 

4/ Dojednaný obsah zmluvy možno meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom oboch zmluvných strán a to dodatkami        
k tejto zmluve. 

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

6/ Vzťahy, ktoré neboli osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho 
zákonníka a medzinárodnými zmluvami. Táto zmluva sa zároveň spravuje ustanoveniami Sadzobníka, ktorý je zverejnený                
na internetovej stránke SLOVGRAM-u (www.slovgram.sk). 

7/ Táto zmluva má dve strany a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží SLOVGRAM a jeden prevádzkovateľ. 

8/ Prevádzkovateľ svojím podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že v nej uviedol údaje, ktoré sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti.       
V prípade uvedenia nepravdivých údajov bude konanie prevádzkovateľa posudzované ako pokus o podvod a zo strany 
SLOVGRAM-u budú vyvodené príslušné trestno-právne dôsledky. 

9/ Prevádzkovateľ svojím podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že nevykonáva prevádzkovanie inej činnosti, kde by dochádzalo              
k verejnému prenosu v zmysle Autorského zákona bez vysporiadania práv výkonných umelcov a výrobcov. 

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

V B r a t i s l a v e ,  d ň a   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pečiatka a podpis  pečiatka a podpis 

prevádzkovateľ  Eva Bauerová 
riaditeľka SLOVGRAM-u 

 

jaro
TU PODPÍSAŤ
Každú zmluvu je potrebné vytlačiť v dvoch vyhotoveniach na jeden list formátu A4 obojstranne. Všetky takto vyplnené a podpísané zmluvy prevádzkovateľ zašle na adresu SLOVGRAM-u za účelom zaevidovania a podpisu. Následne obdrží doporučene späť jedno vyhotovenie zmluvy, ktoré je zároveň daňovým dokladom. Výška odmeny sa uhrádza najskôr po vrátení podpísaného originálu zmluvy prevádzkovateľovi zo strany SLOVGRAM-u, najneskôr však v lehote splatnosti, ktorý je uvedený v Článku 2 na prvej strane zmluvy. 
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	adresa prevádzky 3: Kysucké Nové Mesto
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