HARDLAND RADIO
...zmluvné internetové rádio...
Marian albbert Horváth, Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica
URL: www.hardlandradio.sk, E-mail: radio@hardlandradio.sk, Tel.: +421 903 049 073
a
interpret (zástupca hudobného zoskupenia)
Titul, meno, priezvisko
interpreta
(zástupcu hudobného zoskupenia)
Poštová adresa:

E-mail:
URL adresa:
Telefonický kontakt:
Oficiálne meno (názov) interpreta (hudobného zoskupenia)

Zmluva pre jednorazový súhlas na odvysielanie
hudobnej produkcie prostredníctvom
zmluvného internetového rádia (HARDLAND RADIO)
Interpret (zástupca hudobného zoskupenia) touto zmluvou dáva jednorazový súhlas na odvysielanie
nasledovných skladieb (prípadne albumov) pre hore uvedeného vysielateľa (HARDLAND RADIO)
nekomerčného zamerania po dobu 5 rokov od dátumu podpísania tejto zmluvy v ľubovoľnom opakovaní.

1.
2.
3.
4.
5.
* uveďte názov skladby, meno autora hudby / meno autora textu
* v prípade albumu napíšte názov albumu
HARDLAND RADIO sa touto zmluvou zaväzuje, že uvedené skladby (prípadne albumy) budú zaradené do
vysielania zmluvného internetového hudobného rádia (HARDLAND RADIO) a nebudú posunuté inému
vysielateľovi, prípadne inak verejne zneužité. Tiež sa zaručuje, že zmluvný interpret (hudobné zoskupenie) bude
propagované na internetových stránkach rádia (http://www.hardlandradio.sk).

Táto zmluva zaniká v prípade:
- zánikom vysielania zmluvného HARDLAND RADIA,
- úmrtím osôb aspoň jednej zo zmluvných strán (Neplatí v prípade hudobného zoskupenia, kde je možné
zmluvnú osobu nahradiť iným zástupcom hudobného zoskupenia ak o to zoskupenie písomne požiada),
- žiadosťou o vypovedanie zmluvy zo strany interpreta (hudobného zoskupenia),
- žiadosťou o vypovedanie zmluvy zo strany vysielateľa (HARDLAND RADIO),
- ak sa nedohodnú inak a neobnovia zmluvné strany zmluvný vzťah na ďalšie obdobie, zmluva prestane
automaticky platiť po 5 rokoch od dátumu podpísania zmluvy zmluvnými stranami.
Celá táto zmluva je vystavená preto, aby vysielateľ (HARDLAND RADIO) neporušil Autorský zákon v prípade, že
interpret (hudobné zoskupenie) má, prípadne v priebehu nasledujúceho obdobia uzavrie, podobnú zmluvu s novým
vysielateľom, alebo organizáciou kolektívnej správy, čo sa touto zmluvou, samozrejme, nevylučuje a interpret
(hudobné zoskupenie) potvrdzuje, že na uvedené skladby (prípadne albumy) má plné autorstvo, teda ide
o pôvodnú hudobnú produkciu.
Touto zmluvou vzniká na uvedené skladby (prípadne albumy) jednorazové autorské povolenie pre zmluvné
internetové nekomerčné rádio (HARDLAND RADIO) po dobu 5 rokov (ak nie je uvedené inak) od dátumu
podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami. HARDLAND RADIO, keďže ide o nekomerčné vysielanie
prostredníctvom internetu, nevypláca za odvysielanie uvedených skladieb autorskú odmenu, čoho sa touto
zmluvou interpret (hudobné zoskupenie) automatiky zrieka a súhlasí s uvedenou skutočnosťou.

Dňa

Vysielateľ:

Interpret (hudobné zoskupenie):

HARDLAND RADIO
Marian „albbert“ Horváth
Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 903 049 073

Podpis:

Podpis:

