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ZMLUVA
o prevode práv k použitiu filmových diel

Prevodca:
Obchodné meno: COACH OF PEOPLE s.r.o.
Sídlo: Kruhová 65, 05971 I?,ubica
IČO: 50602357
DIČ: 2120417926
Banka: FIO Banka

Bankové spojenie: SKO983300000002501263465
(d'alej len ako ,,Prevodca")

a

Nadobúdatel':

Obchodné meno: Mestská informačná kancelária Poprad
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad 058 0l
IČO: 42381193
DIČ: 2024097372
IČ DPH: ------
zastúpený: riaditel'ka- Ing. Lucia Pitoňáková
registrácia: v OR Okresného súdu
bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK14 0200 0000 0033 0='

(d'alej len ako ,,Nadobúdatel"')

(d'alej spolu aj ako ,,Účastníci")

Uzatvárajú podra zákona č. 618/2003 o Autorskom práve a právach súvisiacich s aulorským
právom zmluvu o prevode práv k použitiu filmového diela tohoto znenia:

Premena

1 . Prevodca je výlučným majitel'om autorskýcli práv týkajúcich sa použitia filmových
diel.

2. Prevodca má na základe licenčných zmlúv právo previest' právo uvedené v bode 1 .
tejto zmluvy na d'alší subjekt.

3. Nadobúdatel' v súlade s predmetom svojej činnosti používa filmové dielo za účelom
verejného premietania len na úzerní SR. Finančné podmienky: 50% z hrubých tržieb
bez DPH po odčítaní príspevku do AVF a SOZA.

4. Prevodca touto zmluvou prevádza na nadobúdatel'a právo použitia filmových diel za
účelom premietania v termíne 10.5.2019 v počte 1 projekcia.
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5. Nadobúdatel' móže filmové diela, ktoré sú predmetom tejto zmluvy použit' len na
dohodnutý účel. Nadobudnuté právo nesmie previest' na iný subjekt.

6. Nadobúdater berie na vedomie, že porušením povinností súvisiacich s dodržiavaním
autorských práv, naplňí.4je podmienky pre trestné stíhaiiie pre trestný čin porušovania
autorských práv podra § 152 Trestného zákona.

7. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú platné len ak sú dojednané v písomnej forrne na
základe oboch zmluvných strán.

8. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpis?i oboma zmluvnými stranami.

9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozrimeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpísali.

V Poprade, dňa 15 .4.2019

PLE, s.r.o.
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