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Rámcová zmluva o zapožičiavaní a poskytnutí licencií k filmovým dielam

Zmíuvné strany:
DISTR?BUTOR

MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/2 14B
841 04 Bratislava -mestská časta Kaí'lova Ves

IčO: 35958863
DIČ: 2022077585
IČ DPH: SK2022077585

NADOBÚDATEI'

Mestská ií'ifoi'inačná kancelária Poprad
Nái'nestie sv. Egjdia 43/86
058 0l Poprad
Zastúpenie: li'ig. I?.ucia Pitoňáková

ICO: 42381í93
DIC: 2024097372

IČ DRí-I: nieje platca DPH

uzatvárajú nasledu?iúce zmiuvu:

1. ÚVODNÉ DOJEI)NÁNIÁ

1. l . D?STRIBÚI-OR prehlas?ije. že má v zinysle zák. č. 121 2000 Zb. výhradnú a ncobmedzenťi producenlskťi
licenciu pre audiovizuáli'ie dielo KAPELA (ďalej len FIL.M), a že 3e oprávnený poskytnúta distribučmj
licenciu na šírenie filmov v kinách iia ťizeiní Slovenske?j republiky.

2, PREDMET ZMLUVY

2. 1. Touto zmluvou t+del'uje DISTRIBÚTOR liceí'ici?i N,ADOBtaJDATEi?:OVI k šíreiiici filmov na ťizemi
Slovenskej repub]iky v priebehu obdobia platina+sti zinltivy vo verzii v oi'igináli"iom jazyk?i za podi'nieiiok
špecit'ikovanýcli v tejto zmluve.

2.2. Licencia na šírenie filmu premietaníi'n v Kiiie Tatran má platnosta l rok od tivedenia tilinu do kina.

2.3. Právoin distribúcie sa pre i:ičely tejto z+nl?ivy rozumie ?idelenie licencie šírita tilm v 2D formáte DCP alebo
BLURAY v iniestacli, kde sa za sledovaiiie filinu vyberá vstupný poplatok. vo verejných a súkromnýcli
kinách, konceitných a prednáškových sálach. halácli a podobi'ie.

2.4. D?STR?BUI"OR neudel'!íe StlbliCenCiu šírit' film teíaestí'iálne+ kábiOVOu alebO satelitnou televíziOu a pl'áVO
šírit" dielo predajoi'n, streai'niiigom alebo požičiavaníin v obíasti videa, DVD, BLURAY a CD.

2.5. Obdobíi'n platiiosti zinluvy sa i'ozun'iie obdoLiie. po ktoré i'ná Nadobúdatel' právo šírit' filin na území.

2.6. Terinín "BOX OFFICE" znaineiiá nahláseiié pr3jmy z kín vrátane DPI-I.
2.7. Terrnín ,,hrubé pr4jmy" znai'nei"iá iia)iíásené pi'íjmy z kii"i bez DPH.

2.8. Teri'níii .,požičovné" ziiaiiiei'iá liei'centuáliiy podiel distribútora na l'ii-ubýcli prijmocli.



3. FINANČNÉ DOHODY

3.1. 1. NADOBÚDATEI2 bude iiikasovata všetky pi'íjiny zo širenia v kinosále.

4. DODÁVÁNÉ MÁTERIÁLY

4. I. 1. K filníu DISTRIBÚTOR dodá NADOBÚDATEI?:OVI na území SR i'nateriály v rozsahu dohodntitoí'n
stranami tejto zmluvy: 1 ks HARí) ])RIVES s filmoin na formáte 2I) HD alebo Blu ray. Tieto
inateriály budú zhotovené na náklady výrobcti a Nadobúdatel' sa zaváz?ije vrátit' ich v čo najki'atšoin
teri'nine.

4. 1.2. Vlastníctvo k materiálom. ktoré D?STRIBIJTOR poskytne, zostai'iťí jeho i'najetkom.

4. l .3 . NADOBÚDATEL: preveií. ucliová. tiskladiií a zaistí v rámci ťizeinia bezpečnosta Hard I)rives, ktoí'é sú
pod priainou alebo iiepriainoti kontrolo?i DISTRI)3CJTOR,A. Ten b?ide okamžite písoi'nne inforínovat'
výrobcov o prípadne?j sti'ate, krádeži, ziiičeiiia alebo poškodeiiia akýcl'ikol'vek nosičov filínov, ukážok
aíebo inýcli filmových materiálov (,,Stratené materiály"), predloží íqadobúdatel' písoínné čestné
vyhlásenie, v ktorom uvedie všetky okolnosti týkajúce sa stratených matei'iálov a vynaložíi maxiínálne
úsilie, aby takéto stratené matei'iály ziiova získal.

4. 1.4. DISTRIBÚTOR bude požadíwata od všetkýcli pi'evádzkovatelaov verejiiej produkcie, aby f'iliny uvádzali
v ich póvodiiom prevedení v i'ovnakej forme, v ake?j boli dodané alebo sclwáleiié.

5. VÝKAZNÍCTVO, ÚČTOVNÍCTVO Á PLÁTBY

5. 1. 1. Nadobúdatel' bude Distriíx:itoi-ovi posielata výkazy výsledkov vždy v poiidelok a vo štvitok týždňa
iiasled?4júceho po rivedeiií fiiinu do kíi'i, a to počet divákov, box Office, hnibé príjn'iy, požičoviié. Tieto
výkazy buďe posielat" v pi'iebeha celého o'odobiíi uvedenia t"ilmu do kina.

5. 1.2. Účtoviié výkaz> btidíi posk>tovaiitž nadobúdatelaom každý týždeň v pi'iebehu ?ivádzaiiia tilimi v
prograi'ne kiiia.

5. 1.3. Na základe prijatia ťičtoviiého siýkazu má Distribútor pi'ávo fakt?irovata Nadobťidatel'ovi podl'a tejto
zml?ivy svo?j podiel s tý'in, že fakttirovaiiá siiina sr EUR bude splati'iá do tridsiaticli (30) c'lní od dátuínu
vystavenia faktúry. Požičovné bhide 5C'3/o z predqja vsmpeiiiek, v prípade. že Nadobťidatejje platca
DPH požičoviié?je 40oio...

6. ZÁRUKY mSTRiBŮTORÁ

6. ]. 1. PRODUCENT týi'iito zaruču?je a vylilasu?je, že v priebel'í?i obdobia platnosti zml?ivy má a nad'ale.j btide
mať všetky potrebné pi'áva pre uzatvoreiiie a iiaplnenie pi'áv a ):íovinností z te.jto zmluvy: v čase dodaiiia
nebudú existovat' žiaiine nároky, fiiiančiié bi'emeiiá alebo zadi'žiavacie práva iia alebo k takému filinu,
ktoré móžu byt' alebo budú význainiiou prekážkou distribučiiých práv, tideíeiiýcli na záUade te.jto
zinluvy a realizácie tejto zmlrivy. aiii iiič. čo je obsialmuté vo filn'iocli ani výkoi'i akýc)ikol'vek
distribučných práv zo straiiy DISTRIBUTORA, neporuší alebo nezasiahiie akékol'vek práva
akýclikolavek tretích strán, aiii neb?ide od Nadobúdatel'a požadovat' žiadne platby akýmkolavek tretíin
stranáin, ktoré sa iia výrobe filinu podielaali.

7, ZÁRUKY NÁDOBÚDATEl'Á

7.1 . l . Nadobúdatel' týi'nto vy)ilasuje a zai'učuje, že je v súlade so svojím pi'ed+'netoin podnikanía opráviiený
uzavriet' túto zmíuvu a spÍňa matei'iálno tecliilické, ekoiiomické pei'sonálne predpoklady iievyhnurné
pre uzatvorenie tejto zinluvy a pliieiiie závíízkov z nej vyplývajťicic)i. Zavíízuje sa. že bude vykoiiávata
svoje poviiinosti v súlade s totito zínbivou.



8. SPOLOČNÉ Á ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

8. i.l. Okrein prípadov, ked' je to v tomto dok?iinente určené inak, budťi všetky písoínnosti inedzi zí'nltívííýíni
straiiami posielané na adresy uvedeiié v zálilaví tejto zinluvy, ak sa zmluvné strany následne nedohodnú
a na mailové adresy oboch stráii.

8. 1.2. Práva a poviniiosti zmltivných stráii z tejto zinluvy vyplývajúce sa riadi slovenským právom.

8. 1.3. Prípadné spory inedzi zmlriviiými stranairii btich:i riešené pi'íslušiiýin súdom v mieste sídla
DISTR?BUTORA.

8. l .zl. NADOBÚDATEI?: iiesinie liez pi'edchádzajúcel'io písomiiého súhlasu prod?icenta práva a závázky z
tejto zinluvy vyplývajúce, rii'ii práva a závuzky vyplývajúce z dist-ribúcie jednotlivých filmov postúpit',
zastaviť, subliccncovata alcbo iiiak lii'cviesta alelio zatažitl

8. ] .5. Táto zinluva móže byta zi'nenená alebo dopliiená len pisormiý+n dokumentoin podpísanýin oboina
zi'nluvnými straiiami.

8. 1.6. Neplatnost' alebo neťičiniiost' ktoréliokol'vek dojednaiiia tejto zmluvy íiespósobuje iieplatnost' alebo
neúčiniiost' zmluvv ako celku. Zi'nluvi'ié straiiy sa zavuzujú neplatné alebo neťičinné dojediiaiiia tejto
zinluvy ui'ýchleiie nalii'adit' dqjediiaiiim. ktoré je svojím obsaliom naliradí alebo doplní.

8. l .6. 1. Táto zi'nluva je ?izatvorená iia dobti neurčitíi.

8. I.6.2. Je vyhotovcná v dvoch rovnopisoch. z krorý'cli každá strana dostaiie jeden výtlačok.

8. 1.6.3. Zi'nluva iiadobúda platiiost' a ťičiniiosr' <Iriom jej podpis?i oboi'na straiiami.
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. ... .. . . .. ..=o.=ia.aa.íTg.:i,'óiřTh+íi
Nadobúdatel' Tel./FšX: +421 5

,,I), Nánoí.5sPJv.oElgiPdoiapr4a,'%a/FIL,-/.,,.,"'7""
p=9


