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ZMLUVA
o vzájomnej spolupráci medzi:

I. Zmluvné strany
ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV
Brnianska 33, 811 04 Bratislava
Zastúpená: p. Peter Ducár, štatutár, podpredseda ASFK
Ičo: 308 12 976
DIČ: 2020809879
IČ DPH: SK 2020809879
Registrácia: Register občianskych združení MV SR
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
Císlo účtu: SK88 0200 0000 0001 6373 6012
ďalej dislribútor
a
Mestská informaČná kancelária Poprad
Názov kina: Kino Tatran
So sidlom: Námestie 5v. Egídia 43/86, Poprad 058 01
Zastúpené: p. Ing. Lucia Pitoňáková, riaditeľka
ICO: 42381193
DIč: 2024097372
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Cislo účtu: SK14 0200 0000 0033 0415 0853
Platca DPH: nie
Názov filmového klubu: Filmový klub Poprad
So sidlom: Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad 058 01
d‘alej len prevádzkovateľ
II. Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné podmienky medzi distribútorom
(dodávateľom) a prevádzkovateľom kina (odberateľom).
Dodávate1‘:
1. Zabezpečuje nákup (príp. obnovenie) monopolných práv na uvádzanie filmov v kinách.
2. Prostredníctvom svojho programového centra umožňuje jednotlivým kinám zapožičanie
distribuovaných filmových titulov do ich programovej štruktúry na jednotlivé filmové
sezóny.
3. Podľa harmonogramu naprogramovania jednotlivých filmových titulov zabezpečuje
včasné odoslanie kópie (najneskór jeden pracovný deň pred termínom uvádzania filmu) zo
skladu do kina.
4. Vyhradzuje si právo návštevy (pnp. technicko-ekonomickej kontroly) predstavenia filmu
zapožiěaného z klubotéky ASFK.

Odberatel‘:
1. Prevádzkovateľ je povinný ilmeď Po ukončení doby zapožičania filmového titulu
prostredníctvom DISFILMU oznámiť distribútorovi nasledovné údaje: počet predstavení,
počet divákov a hrubé tržby tak, aby mohol distribútor vystaviť riadny daňový doklad
/faktúrul.
2. Prevádzkovateľ kina je povinný neodkladne Po skončení premietania odoslať filmová
kópiu na miesto určené dopravnou dispozíciou.
3. Prevádzkovateľ móže používat‘ vstupenky:
a. počítačové
b. mazetové (vstupenky s presným rozpisom sedadiel kina)
c. sériové (očíslované 100 ks vstupenkové bloky) každý blok musí mať dopredu
označenú cenu jednotlivých vstupeniek. Každá vstupenka musí mať riadne označenú
cenu (nesmie byť prepisovaná), obsahovať dátum a hodinu predstavenia, musí byt‘
riadne očíslovaná a zabezpečená pečiatkou (alebo logom) kina
d. atypické (z vlastných tlačianií) platia pravidlá ako pri sériových vstupenkách
e. voľné
prevádzkovateľ móže vydať na filmové predstavenie (z fondu ASFK)
maximálne 2 voľné vstupenky pil počte sedadiel 300, prípadne 4 voľné vstupenky pri
počte nad 300 sedadiel
4. Prevádzkovateľ je povinný viesť hodnovernú a preukázateľnú evidenciu tržieb
a návštevnosti filmových titulov zapožičaných z klubotéky ASFK.
5. V prípade kontroly (zo strany ASFK) je prevádzkovateľ povinný predložiť ekonomické
výkazy ako aj technické povolenia (preukazy premietača i technické osvedčenia
o spósobilosti kinosály).
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III. Finančné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spósobe určenia ceny (požičovné) za
prenechanie filmovej kópie do užívania prevádzkovateľovi:
cena (požičovné) je určená v závislosti od hrubých tržieb prevádzkovateľa. Zmluvné
strany sa dohodli na sume pre distribútora vo výške 40 % z hrubých tržieb + DPH
podľa platnej sadzby, alebo
fixná cena (požičovné) za jeden deň užívania. Výška ceny bude dohodnutá pri
prenechaní konksétneho filmového titulu do užívania prevádzkovateľovi a bude
zložená z dohodnutej čiastky ± DPH podľa platnej sadzby.
2. Distribútor je oprávnený vystaviť riadny daňový doklad /faktúru/ ihneď Po ukončení doby
zapožičania filmového titulu.
3. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť faktúru distribútorovi na číslo účtu uvedené vo faktúre
a v dobe jej splatnosti, pričom zmluvné strany si dohodli lehotou splatnosti faktúry 10 dní
od jej doručenia prevádzkovateľovi. V pripade neubradenia faktúry je distribútor
oprávnený účtovať si od prevádzkovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
4. Filmový klub distribuuje (‚predáva) členom filmového klubu členské preukazy Asociácie
slovenských filmových klubov v cene 3,-EUR za kus. Zúčtovanie členských preukazov
ASFK sa robí jedenkrát ročne na základe faktúry, pričom z ceny členského preukazu
ASFK ostáva filmovému klubu 1,75 EUR za kus a odvod pre ASFK je 1,25 EUR za kus.
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IV. Záverečné ustanovenia
1. Obsah práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa nadia Obchodným zákonníkom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Zmluvit strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť
niešiť zmiemou cestou.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve můžu byť vykonané lea očíslovanými
písomnými dodatkami odsúhlasenými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej záväznosti, z ktorých
prevádzkovateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stán.
5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy ich
vůle preČítali a na znak sĎhlasu s jej obsahom ju podpísali.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a úČinnosť dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia zmluvy na webovom
sídle prevádzkovateľa.
8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého znenia zmluvy. Povinnosť zn‘luvu
zverejniť vyplýva z ustanovenia * Sa zákona č.21 1/2000 Z. z. o slobodnom pnístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení.

V Bratislave dňa:
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V Poprade dňa: 4.1.2016

distribútor:

prevádzkovatel‘:

štatutár, podpredseda ASFK

Ing. Lucia Pitoňáková
riaditeľka MIK Poprad
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