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Dodatok č.3 
 

k licenčnej zmluve uzatvorenej podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení zákona č.84/2007 Z. z. (ďalej len 

„AZ“)    a zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia 
a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov 

umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „audiovizuálny 
zákon“) dňa 29. 12. 2011, jej Dodatku č.1 zo dňa 31. 1. 2012 a Dodatku č. 2 zo dňa 23. 10. 

2012 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV 
so sídlom: Grösslingová 32, 811 09  Bratislava 
Zastúpený: Peter Dubecký, generálny riaditeľ 
IČO: 891 444 
DIČ: 2020831439 
Bankové spojenie: XXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXX  
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
so sídlom:  Mlynská dolina, 845 45  Bratislava 
štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ 
IČO:  47232480 
DIČ:  2023169973   
IČ DPH: SK2023169973    
Bank. spoj.: XXXXXX    
Číslo účtu:  XXXXXX  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:1922/B 
(ďalej len „Vysielateľ“) 
 
 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zoznamu licencovaných filmov nasledovne: 
 

NAZOV FILMU 
 

licencia od licencia do po čet 
vysielaní 

licen čná 
cena v EUR 

Dáždnik svätého Petra  
(1958, r.Bán, Pavlovič, 87 min.) 

01.09.2013 31.8.2014 1 1300,- 

 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie licencie v rozsahu určenom týmto 
Dodatkom č. 3  predstavuje sumu 1 300,- EUR. Licenčná cena za vysielanie bola 
stanovená s prihliadnutím k celkovému počtu filmových titulov, ktoré budú v roku 
2013 zazmluvnené.  
 

3. Odmenu sa Vysielateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi na základe faktúry 
vystavenej Poskytovateľom do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č.3. 
Odmena je uvedená bez DPH a je konečná, nakoľko Poskytovateľ nie je platiteľom 
dane z pridanej hodnoty. Odmena je splatná v EUR a bude uhradená na základe 
faktúry Poskytovateľa v lehote splatnosti, ktorá je 30 dní od doručenia faktúry.  
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4. Platnosť zmluvy sa predlžuje do 31. 8. 2014. 

 
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

6. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 
 

7. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2 ostávajú 
nezmenené. 

 
 
 
  
 
V Bratislave  ................................                    V Bratislave  .................................. 
 
 
 
 
 
......................................................                       .................................................    
     za  Slovenský filmový ústav                        za Rozhlas a televíziu Slovenska    
             Peter Dubecký,                                                         Václav Mika 
           generálny riaditeľ                                                    generálny riaditeľ  
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