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FAKTURA
Dodávateľ               lčo:          00178454 Faktúra čí§Io:                  2151134091

n  ÍoiA    %ČDPH   :OK22007290576905t"Slovenskýochrannýz`/äzautorskýpreprávak

Lic. zmluva  č. :                     VP/15/29692/005                                                                     00472164

Pr,'jemca:hudobným dlolam
Rastlslavova  3 Obec Nedožery -Brezany,
821  08   Bľatlslava 2 D ružstevná 367/1

Nedožery -Brezany

97212

Peňažný ústav:           Všeobecná úvorová banka, a.s.
(BIC:  SUBASKBX)

číslo účtu:                     0001534012/0200
lBAN:                                 Sl{210200 0000  0000 0153.012
Req lst®r:                         MV SR VSS/1 -900/90-5828

Odberatel':

Variabilný symbol:                                2151134091Obec Nedožery - Brezany
Družstevná 367/1 Konštantný symbol :                            0308
972  12 Nedožery - Brezany Špecifický symbol :                            29692

lčo: oo3183o2 Doň splatno§tl:                                                                            29.01.2016

Dlč:  2021162737 Doň daňovo| povlnnostl:                                                      31.12.2015

lč  DPH: Deň vystavenla faktúľy:                                                         31.12.2015

Faktumjeme Vám autorskú odmenu za licenclu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v §úlade s Aulorským

zákonom a oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkonPoplsPočet kolektívnej správy práv k hudobným dielam na Územĺ SR.Jedn.con.ZľavaCen®bozDPH%DPH       DPH                    CoiiasDpl1

Hudobná  produkcia  s použftĺm  populámej, zmiešanei
a  inej  hudby - Šteĺanská zábava  (Man.án  Chlpek)
Za obdobie od  26.12.2015 do 26.12.2015
Prevádzka :  Kultúmo-spoločenská miesoiosť -

1                                          42.00                      0, 00                                42.00              20                             8.ó0                                       50,40

| uLlc;-rjy urďq,  llruz6u:vm  Úo //1,  NeaozerĽ-t}rezarlĽ

Súčet položiek                                                                                                                                                                        42 ,00                                      8,40                              50,40

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy

Cena   bez DPH. 42,00      EUR

DPH  celkom: 8.40      EUR

CELKOIVI  K ÚHRADE: 50,40  EUR

. V prípade, že došlo  k akýmkoľvek zmenám, je  potľebné  nám  ĺch

bezodkladne  pÍsomne oznámiť.  SOZA fakturiije  DPH podľa  §  19,  ods.6 zákona  č.  222/2004 Z.z.  o DPH v znení neskorš/ch  predpisov.

Vystavll:  DagmarKrajčiová                                                                                                                                                                                            §'Oyínghj         ,  n      Zyaz  a.uiorsq
raa        )uľ                            ,m

Telefón:   02/50202753                                                                                                                                                                                                                                    8ti   lavo   '   3

E-mall:   dagmar.krajdova@soza.Sk                                                                                                                                                                                    ' Č°   ,8°ľo7p°# 5 `s ,(%'Óv„7%i 6007,9 5601
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n'OzA

ZOZNAM PREDVEDENÝCH  HUDOBNÝCH  DIEL

Používatel':
NázovlMeno a pr.iez:w.isko  (údaje  podľa  príslušnej  HLZ)..

Sĺdlo/Miesto  podnikania/Trvalé  bydlisko:

u'ica  č.:

lčo/Dátum  narodenia:

psČ, obec:

Kontaktná  osoba:

Tel.  kontakt:

Názov  hudobnej  produkcie:

Dátum  konania  hudobnej  produkcie  (alebo  dátumy  od  -do):

Miesto  konania  hudobnej  produkcje  (názov a  adresa  mĺesta  konanla):

lnterpreti  (výkonnĺ  umelci):

E-mail:

Príloha -A3

* Nevyhnutné  uviesť aj upravovateľov, spracovateľov, aranžérov a prekladateľov. " Pokiaľ používateľ neuvedie počet predvedení hudobného diela v rámci použitia,

má sa za to, že ide len o jedno predvedenie.

V pľípade, že na hudobnej produkcii (podujatĺ) bolo predvedených viac hudobnýcli diel, prosím, pokľačujte na d'alšom tlačive zoznamu predvedených
hudobných diel. Na každom tlačive je nevyhnutné vyplniť údaje o usporiadateľovi.

V zmysle ustanovenia § 81, ods. 6 Autorského zákona je usporiadateľ verejného kultúľneho podujatia povinný doručiť do SOZA zoznam predvedených
hudobných diel -tzv.  playlíst.  Playlist je nevyhnutným dokladom pre adresné  rozdelenie prijatých  autorských odmien nositeľom práv predvedených  hudobných

diel. Počet hudobných diel uvedených v zozname nemá vplyv na výšku autorskej odmeny za podujatie so „živou hudbou". Autorská odmena je stanovená za

udelenje súl`lasu/licencie na použitie domáceho a zahraničného reperioáru chránených hudobných diel, nie za počet predvedených hudobných diel.

UPOZORNENIE:  Tento zoznam  predvedených  hudobných diel je platný len  pre používateľa (usporiadateľa hudobnej  produkcie),  ktorý má  uzavretú  Hromadnú

licenčnú zmluvu  so SOZA.  Pri  podujatí so Živou  hudbou je potrebné doručiť zoznam  predvedených  hudobných dlel  najneskôr do 7 dní po podujatĺ.

Dátum:

Pla`[né  od  1/2015

Vyhotovil: Podpis za pouŽívateľa

S[rai)a   1    z   1



C
Hudobné produkc(e - osobltný typw ýť /  19á92 /OO,r

HROMAbNÁLicENČNÁzh[^úVA

E'OIA

o  použiti  hudobných  diel  ich  vereiným  vykonaním  a  verejným  prenosom  v  rámci  hudobných  produkcii,  poduiatí  a  vystúpeni  (ďalej  len

.,Zmluva")  uzavretá  podľa  ustanovenia  §  48  zákona  č.  618/2003  Z   z.  o  autorskom  práve  a  právach  súvisiacich  s  autorským  právom

v  znení  neskoršĺch  predpisov  (ďalej  len  „  Autorský  zákon")

medzi:

Organizácia  kolektivne)  správy  práv:  SOZA -Slovenský  ochranný zväz  autorský  pre  práva  k  hudobným  dielam  ,
so  sidlo"  Rastislavova  3,  82108  Bratislava  2,  lč0   00178 454  ,  DIČ.  2020795601,  lč  DPH   SK2020795601;

štatutárny  zástupca    Mgr.  art   Anton  Popovič  -riaditer,  reg.  č   MV  SR   VVS/1-900/90-5828,  IBAN:  SK2102000000000001534012,

BIC:  SUBASKBX;  VÚB  banka,  a.  s„  č.  ú.:  1534012/0200;  kontak(:  tel.:  02/50  20  27  25  -44,  e-mail:  produkcie@soza.sk

(ďalej  len  „SOZA")
a

Použivatel' chränených hudobných diel

(ďalej  len  „Používateľ`):

Názov/Mer`o  /Úďa/.e poď/a pn's/ušnéno ú/ôdného reg/sĺm/ :        obec Nedožery-Brezany

Sidlo/Miesto podnikania:

ulica  č.        DružsteJnä-367/1

lčo:     00318302

Dátum  naľodenia  ípr/ ýzĺcke/' osobe/:

PSČ, obec:        97212   Nedožery-Brezany

DIČ:       2021162737

Trvalé  bydli sko  (pn. ýz/cke/ osobe/:

Bankové  spoienie  ĺ/BAN,  B/c/:      i 8429382/o2oo

Štatutárny zástupca  /pnpmvnĺcke/ osoóe)       JUDr   Mariin  Mokrý

Kontaktná osoba         JUDr   Martin  Mokľý

E-mail:    starosta@nedozery-brezany sk

IČ  DPH:

funkcia:      Starosta  obce

Tel.  kontakt:      0905 823  555

Wplnenje e-mailovej adíesy umožni

použ.ivalelovi urobiľ právne úkony voči SOZA,  pokiaí si zvol`i lú to možnosľ v ČI   VII,  p`ism.  c) iejlo Zmlii\ĺy  ,  a eíekiíime komunikovať so SOZA aj v eleklronickei foíme

Korešpondenčná  adresa*:
• Vyplnff .  ak )e iriá ako adresa sidla alebo miesta podnikariia.  Uviesť korripietné udaft vráiane  adresälä.

Zasielanie  faktúr  a  akýchkoľvek  iných  dokumentov  vyplývajúcich  zo  Zmluvy  od  SOZA*:
:-P:;aine;udezvoienápo;živaieľomaniftĹnamožnost,budúfaHĹ;áakékoívskinédokume;wzasieianénauvedénés'Íó-io;miéstopodn"ank

X  na  uvedenú  e-mailovú  adresu  používateľa*                               na  uvedenú  korešpondenčnú  adre,su`  P9uTžiye`!eľa, '         `

(SOZA  a  použivateľ d'alej  aj  ako  „ Zmluvné  stľany")                                                                                         i  L`i"  ĺ

1.           Úvodnéustanovenia                                                                                                                                        1

-í    ,.,,, _-`,ľ  ľ.c+ ,.,,l ,,,, 13_._  --   ` ---.- _--   ` -------   _--   __

•2    i:;       ,,::.--:,-,:;,,

a)   Táto  Zmluva  upravuje  vzaiomné  vzťahy  vyplývaiuce z Autorského zákona medzi  SOZA ä-PÚÚž7waTérjm~v-šw?los`Ú so-z`#af`+msúblasu
na  použitie chránených  hu-dobných diel  v  rámci  hudobných  produkcil,  poduiati  a vystúp_e_nĹQ9_r_eĺp_é .vyionanie  a)veíejný p`rénos)  (d'alej  le

„hudobná  produkcia").                                                                                                                                                                    i3riit,ľi \,,   ,ĺ„

b,sp::vAyv#;:s::e,u:%Le,nsa,ozvaekías::,zrme,puuvbľ,kzyasutä:,oevnaenhíos#:srt::satvvoy:a#,tteu,;;,sh,:::::#rd:pdú_b#;:ľťj,n6,raä:n;,;2ňo#u%vsĽok±nä;#j#{

orgamzáciami  kolektivnei  správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udeľovat' súhlas na vereiné použitie chránených  hudob-

ných diel s textom alebo bez textu za slovenských  a zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel a ďalších nositeľov práv (ďalej len

„Autori")  a vyberať za takýto  súhlas  autorské odmeny.

c)    Za  autora  diela  sa  pre  účely  teito  Zmluvy  považujú  všetci  nositelia  práv  k  dielam  zastupovani  SOZA.

d)    Použivateľ si ie vedomý,  že  nesie ekonomické  dôsledky  (zisk  alebo  stratu)  svoiich  rozhodnuti  súvisiacich  s  použitím  hudobných  diel,  naimä

o čase,  mieste,  druhu,  účinkujúcich,  programe  hudobnej  produkcie a  pod.

11.         Predmetzmluvy

Predmetom  tejto  Zmluvy je  udelenie  licencie  -súhlasu  PouŽívateľovi  podľa  ustanovenia  §  18,  ods.  2,  plsm.  g)  a/alebo  h) Autorského

zákona  nasledovným  spÔsobom*.
•VkaždombodeoznačklenjedenspÔsob:akideoviaceíohudobriýchprodukciivuíčftc)mobdobi,turrié,Šnúruapod.,použfte,pÍosim,(IaďvoAlakoneoddeliteínúprilohuktejtoZmluve.

a)   Základné zaradenie  hudobnej  pľodukcie:

x     poduiatie  so živou  hudobnou  produkciou  (verejné  vykonanie diel/a  výkonnými  umelcami)

podujatie  s  reprodukovanou  hudobnou  produkciou  (verejný  prenos diel/a)

podujatie  s  kombinovanou  hudobnou  produkciou  (zahŕňa  Živú,  ako  aj  reprodukovanú  hudobnú  produkciu)

Plalne  od  112015 Stíana  7  z 5



E  'olA                                                                                                                                                                                    Hu,.bn",od"kc,e _ os."n,g

b)   Typové zaľadenie  hudobnej  produkcie:

verejné sút'ažné a exhibičné  podujatia  (súťaže spoločenských tan  cov,  majstrovstvá v synchronizovanom  plávaní,  umelecká gymnasti-

ka,  aerobikové  maratóny,  vystúpenia  krasokorčulíarov  a pod.)

sút'ažné  podujatie  s priebežným  podkresovým  použitim  hudby  (špor tové zápasy -hokej,  hádzaná,  volejbal,  futbal  a  pod.)

:     lekcie  kondičného  cvičenia*
• Pokiaí ide o použftie hudobných diel počas lekcij  kondičného cvičenia, vyplňle,  prosim, aj tiačivo A5 ako neoddelfteínú prilohu k tejlo Zmluve

tanečné  kurzy.
`  Pokiaí ide o použitie riudobných diel počas lanečných kurzov, vyplňle,  prosim, ai tlačivo A5 ako neoddelileínú píjh)hu k tejto Zmluve.

verejná  projekcia  audiovizuälnych  záznamov  (premietanie  filmu  v  amfiteátri,  kaviarni,  na  námesti  a  pod.)

kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou  alebo reprodukova nou  hudobnou  produkciou  na voľnom  priestranstve bez vstupného

(najmä  podujatia  typu  vinobranie,  jarmok,  dožinky  ,  výročia  obce,  trhy  a  pod.)

koncert populárnej  a/alebo vážnej  hudby  na  voľnom  priestranstve bez vstupného

L -_-     reprodukovaná  hudba  na voľnom  priestranstve  bez vstupného  (napr .  tanečné vystúpenie,  Šou.  zábava)
cirkusová  produkcia  s  použitim  hudby  (mobilné  Šapito)  a  pod.

erotické  vystúpenie  (striptíz)  a  pod.

módna,  kadernlcka,  vizážistícká  a  podobná  prehliadka/súťaž s  po  užitím  hudby

reklamný stánok  s  predvádzaním  produktov  (napr  .  na  podporu  značky,  predaja,  kampane  a  pod.)
r'^       platený  občiansky  alebo  cirkevný  obrad  s  použitim  chránenej  hud  by

i  ''     verejné  zhromaždenĺe,  sprievod,  defilé  s  použitím  hudby

ĺ          hudba  predvädzaná  výkonným  umelcom  v  gastronomickom  zariadeni  b  ez  vstupného  (hudba  na  počúvanie  bez  tanca  v  reštaurácii,
kaviarnl  a  pod.)

ĺ     ,     reprodukovaná  hudba  v rámci  recepcie,  koktailu,  banketu  a  podob ných  spoločenských  podujati
i     hudba  na  vernisáži  umeleckej  alebo  vzdelávacej  výstavy  ,  v rámci  prestävok  počas  konferencii,  prednášok  a  pod.

reprodukovaná  hudba  na  komerčnej  výstave

X     iné*   Opis  hudobnej  produkcie.      Štefanskázábava

(.  Pokiaí lak[o pouŽ.ivateí zaradi typ hudobnej produkcN3, je polrebné vyplniľ Opis hudobnej produkcie.)

c)    ldentiíikácia  hudobnej  produkcie:

Názov hudobnej  produkcie  (Podujatia):      Štefanská zábava

|nterpreti  (výkonnl  umelci):        Man.an  chipek

Reprodukovanáhudba:        áno        Xnie

111.         Rozsahlicencie
• Ak ide o viacero rôznycn hudobných  produkcil,  koncertné tumé či šnúru a  pod„ )e potrel)né použM na správne zadanie tohto Člänku tlačivo Al  ako neoddelileľriú prlMu k teilo ZMiiie,

tzn„ že v pripade vyplnenia tlačrva Al  sa nashdovný Člänok nevypíňa`

a)    Čas  použitia*:
' Vyzriačle jednu z rrrožnost'i

X Jednorazová hudobná  Drodukcia:

Dátum  (deň  konania  podujatia  alebo  obdobie  trvania  od  -do*):       26.i2.2oi5
• Ak ide o viacero samostatných nepravidelných hudobných produkcií v určilom období (napr, tumé, Šnúra a pod,),  použite,  prosirn, tlačivo Al  ako neodcleliteínú prilohu k tejto ZmliJv8.

+ Pravidelne oDakovaná hudobná  Drodukcia v dňoch:

EPondelok        Eutorok        Estreda        Eštvrtok         Epiatok         ESobota         ENedeľa

V obdobi  od -do:

Čas  (hh:mm  -hh:mm),  v ktorom  sa  hudobná  produkcia  koná,  od -do

(Vyplrii{' aj pri jednorazovych, aj pri opakovaných hudot)ných produkciách.)

Celkovä  doba  použitia  hudby  (počet  hod.):       7                                           ĺvyp/nt`Í'a/` pri/.ednorazovych,  a/pri opakovanýcMuďobnýcA proďukct.ách./

b)   Miesto  použitia:

Názov Zariadenia,  Priestoru,  prevádzky  a  Pod.:     Kultúmo-spoločenská miestnosť obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch

Adresa  zariadenia,  Priestoru,  Prevádzky  a  pod.      Družstevná 367/i, 97212   hjedožery-Brez-any       --

Druh  zariadenia,  priestoru,  prevádzky  a  pod.:      pnestorv budove obecného  úradu

Plal[ie  od  1 iticil 5 Sírana 2 z 5



E'OIA
C

Hudobné  proclukcie -osobitný  typ

c)    Kapacita  miesta  použitia*:
•  Maximálna kapacfta osôb v prieslore,  kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, určená kolaudačriým alebo obdobným úraclným ÍozhodnLriim.

Počet osôb  povolený  pre  priestor konania  hudobnei  produkcie      só

V  pripade,  že  nie ie  možné  uviesť maximálnu  kapacitu  osôb v  priestore,  uviest' plochu  v  m2 prevádzky,  priestorii,

priestranstva  a  pod.:

d)   Vstupné*:
•VpripadeviacdenneihudobneiprodukcieakDnaprÍestrvaliepcilrebnepoužriJnaspráiinezadanievstupnéhotlačivoA2akoneoddelrieínuÍ)rilohukleitoZ]Tilwe,tznvpripadevyplnenia

Uačjva A2 sa pism.  d)  nevypíňa.
• Uviesť aj dobrovolné alalebo nulové vstupné,  ak je stanovené

•.PokjalvstLipriézahiňaaikonzumné.uw3sľnoclnotukonzumriéhozovstupnéhonariudol)núprodukciu(napr.vstLipnévhodnole20,00€zahiňakonzumnévhodnote3,00€:vlakom

V:tu,PnLéTa z toho
konzumné"

1. 8,00 € 6,00 €

2.

3.

4.

5.

I ko:ztuo::é"

6.

7.

8.

9,

o,

pripadepouživatelvpNomstjpciuvedie20,00€avdiuhcim stlpci uvedie 3,00 q.

kozztu°#:éti

1,.

12.

3.

5.

I kozztu°::én

7.

8.

19.

2o.

Náklady  na  hudobnú  produkciu  (honoráre  výkonných  umelcov,  technické  zabezpečenie  vystúpenia  a  pod.)  a  prenáiom  priestoru*:

• Vyplľia len  použivatel.  ktoý organizuye hudobne prodLikcie Oĺpu firemne  poduiatie,  fiiremnó oslava,  plesy,  promo  akcie a pod.,  pn ktoých vstupne nie je vyberané,  alebo rie o riLKlobriú

prc]dukciu na pozvánky, kloýcn prijatie nb je spoplatnené

lv.       Autoľská  odmena

a)    Použivateľ  sa  zavázuje  za  súhlas  s  použitim  hudobných  diel  špecifikovaný v teito  Zmluve  uhradit'  SOZA autorskú  odmenu  podľa  účinného

Sadzobníka  autorských  odmien   za   pouŽívanie  hudobných  diel   v   rámci   hudobných   produkcií,   poduiatí  a  vystúpení  (verejné  vykonanie

a  vereiný  prenos)  (d'alei  len  „Sadzobnlk"),  ktorý je  uveretnený  na  www.soza  sk  alebo  k  dispozicii  na  nahliadnutie  v  sídle  SOZA.

b)    Použivateľ  sa  zaväzuje  uhradit.  autorskú  odmenu  v  lehote  splatnosti  a  vo  výške  určenej  podľa  plsm   a)  podľa  tohto  článku  a  v  lehote  splat-

nosti  uvedenej  na  faktúre.

c)    Autorska odmena sa v zmysle toh:o Člankij považuje za uhradenú dňom  pripisama fakturovanej sumy na účet SOZA uvedený v zanlavi tejto

Zmluvy  alebo  zaplatenim  v  hotovosti  do  pokladne  SOZA.

V.        Zoznam použitých  hudobných diel

a)    Použ{vateľ týmto  vyhlasuje,  že  si  je  vedomý  svoiei  povinnosti  vyplývajúcej  z  ustanovenia  §  81,  ods   6 Autorského  zákona.  V  pripade,  Že

objektívne  okolnosti  neumožňujú   uviest'  kompletný  Zoznam  predvedených  hudobných  diel  v  tejto  Zmluve  alebo  v  prislušnej  prilohe  pri

podpise  tejto  Zmluvy,  zaväzuje  sa  Používateľ doručit.  Zoznam  použitých  hudobných  diel  do  7  dni  po  uskutočneni  hudobnej  produkcie.

b)    Pokial.  použivateľ  Zoznam  predvedených  hudobných  diel  vyplnený  v  zmysle Autorského  zákona  nedoruči  ani  v  lehote  uvedenej  v  pism.  a)'        ,        '     `  ^J-Ar\,,
tohto  Článku,  zaväzuje  sa  zaplatit'  zmluvnu  poku`u  vo  vyške  ZU  U/o  z  taKiurovanei  autorsKei  oameny.I-L`FF7iTl|FIT"mílľT].TílirT]r.- Autor(i)  hudby*

pocet±mml]lla'l"lilEi-. l

2.

3.

4.

5,
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1                    Názov  hudobného diela 1.1)              ' `,0` JPOčJet   ,..

6.

7,

• Nevyhnutné uviesľ ai upravovatolov, spracovaterov,  aranžérov a prekJadalerov. " Pokiar použlvatel neuvedĺe počet predveden.i hudobného diBla v rámci použtia, má sa za to, Že ide len

o jedno predvedenie` V pripade, ak uvsdená tabuľka nie ie dostatočna, použjvatel pokračuje s vyplnen.im Zoznamu predvedených hudobných diel na tlačive A3 ako neoddeliteľnej prĺlohe

(eflo ZJriiuvy.

Vl.      Osobitné  ustanovenia

a)    Súhlas  poskytnutý  na  základe  tejto  Zmluvy  nezahŕňa  súhlas  s  iným  spÔsobom  alebo  rozsahom  použitia  hudobných  diel,  ako je  uvedené

v   čl.   11.   a   111.   tejto   Zmluvy.   Použivateľ  je   povinný   rešpektovat'   osobnostné   práva   autoľov   diel   a   použivať   diela   len   spÔsobom,   ktorý

neznižuje  ich  hodnotu.  Použivater  nie je  najmä  oprávnený  do  autorských  diel  zasahovat',  doplňovat'  ich  Čl  ich  upravovať ani  zaradjt' djelo

z repertoäru  SOZA do iného diela bez samostatného súhlasu  autorov.  Súhlas  priamo od  nositeľa autorských práv je  potrebný aj  v pr(pade,

keď  si  Použĺvateľ  obiedná  vytvorenie  diela,  ktoré  bude  spracovaním,  úpravou  čl  prekladom  chráneného  diela.  Použlvateľ je  jediným  sub-

/ektom,  ktorý nesie zodpovednosť za splnenie týchto povinností  a za vysporiadanie pripadných osobnostných  práv autora hudobného diela
či  iného  nositeľa  práv  k  hudobnému  dielu.

b)    Použivateľ vyhlasuje, že si ie vedomý povinnosti  použlvať chránené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skutočnosti, že táto

Zmluva  sa  nevzt'ahuje  na  nadobudnutie  hudobných  diel  ani  žiadnym  spÔsobom  nemá  vplyv  na  legálnost'  nadobudnutia  hudobných  diel.

c)     PouŽívateľ sa zaväziije,  Že umožní SOZAvykonat' kontrolu  pouŽívania chránených hudobných diel podľa tejto Zmluvy,  naima umožni  SOZA

voľný  vstup  na  miesto  konania  hudobnej  produkcie  (v  pripade,  Že  je  na  produkciu  kontrolovaný  vstup,  umožni  voľný  vstup  na  produkciu

osobe,  ktorá  sa  preukáže  preukazom  inšpektora  SOZA),  umožní  SOZA nahliadnut' do  účtovných  dokladov súvisiacich  s produkciou,  pred-

loží  na  základe  vyžiadanja  požadované  dokumenty  súvisiace  s  produkciou,  umožni  vyhotovenie  obrazových  alebo  zvukovo-obrazových

záznamov  počas  produkcie  alebo  výkonu  kontroly.  SOZA  sa  zaväzuje  vykonať kontrolu  v  súlade  s  ustanovenim  §  81,  ods.  4 Autorského

zákona  a  použit' získané  informácie  výlučne  na  účely  výkonu  kolektivnej  správy.

d)    Údaje  poskytnuté  PouŽívateľom  v  tejto  Zmluve,  ako  ai  v  súvislosti  s  výkonom  pripadnej  kontroly  budú  zo  strany  SOZA  použité  výlučne

na  účely výkonu  kolektívnei  správy  práv  podľa Autorského  zákona.  Údaje  z tejto  Zmluvy,  ako  aj  z pripadnej  kontroly  (d'alej  len  „Údaie"),  ako

aj  akákoľvek  iná  komunikácia  týkaiúca  sa  teito  Zmluvy  medzĺ  SOZA a  PouŽívateľom  (ďalei  len  rKomunikácia")  sa  považuiú  za  dôverné  in-

formácie a sú podľa svoiei  povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo   Použivateľ sa týmto zavázuje,  že Údaje a Komunikáciu

neposkytne  bez  pisomného  súhlasu  SOZA tretím  osobám,  s  výnĺmkou  právnych,  finančných,  daňových  alebo  iných  odborných  poradcov

a osôb,  ktoré sú vlazané povinnost'ou mlčanwosti v obdobnom  rozsahu  ako tieto osoby.  Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti pouŽÍ-

vateľov  vyplývajúce  z  osobjtných  právnych  predpisov  (ako  napr.  povinné  zverejňovanie  zmlúv  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.).

e)    SOZA zodpovedá za  rozúčtovanie  uhradenej  autorskej  odmeny na  základe  Použĺvateľom doručeného Zoznamu  predvedených hudobných

diel  a  účinného  Vyúčtovacieho  poriadku  SOZA.

f)     Použivatel' týmto  vyhlasuje,  že  osoba  uvedená  za  Použivateľa  ako  Kontaktná  osoba je  oprávnená  vykonávat'  všetky  právne  úkony  súvl-

siace s touto Zmluvou  v  mene  PouŽívateľa.  Pokiaľ kontaktná  osoba  nie je  uvedená,  platí,  Že  tieto  úkony je  oprávnený vykonávat' uvedený

PouŽívateľ  alebo jeho  štatutárny  orgán.

g)    Dolupodpisaná  osoba  vyhlasuie,  Že  je  za  Použivateľa  alebo  v  jeho  mene  oprávnená  svojim  podpisom  vykonávať  všetky  právne  Úkony
súvisiace  s touto  Zmluvou  a  zaviazat`  PouŽívateľa  na  práva  a  povinnosti  vyplývajúce  z  tejto  Zmluvy.

h)    Pokiaľ  si  Použivateľ  v  zählavi  tejto  Zmluvy  zvolí  doriičovanie  dokumentov  od  SOZA  vyplývaiúcich  zo  Zmluvy  prostredníctvom  e-mailu,

považuje  sa  takýto  dokument  za  dc)ručený  v  deň  doručenia  elektronického  potvrdenia  o  doručení  emailovej  správy obsahujúcej  daný do-
kument  z  emailového  konta  alebo  emailového  servera,  ktorý  je  Použlvateľom  v  zmysle  tejto  Zmluvy  určený  na  elektromickú  komuriikáciu

so  SOZA.  V  prípade  nedoručenia  elektronického  potvrdenia  podl.a  predošlej  vety  sa  Zmluvné  strany  dohodli,  Že  za  dátum  doručenia  sa

považuje dátum  druhého odoslania e-mailovej správy z emailového servera  SOZA na emailovú adresu  Používateľa uvedenú v záhlavi tejto
Zmluvy.

VII.     Záverečné  ustanovenia

a)    Tátozmluva  sa  uzatvára  nadobu:                    X  určitú,  ato  na  dobu  uvedenu  včl.  lll.,  plsm.  a)  tejto  zmluvy

neurčitú,  a  to  od*:
• na)neskôr dálum prvei hudobnei produkcie

b)    Používateľ vyhlasuie,  že  všetky  Údaie  v tejto  Zmluve  sú  úplné,  správne  a  pravdivé,  že  nezamlčuje  žiadne  skutočnosti,  ktoré  by  mohli  mat'

vplyv  na  určenie  výšky  autorskej  odmeny  alebo  na  iné  rozhodujúce  skutočnosti  potrebné  na  plnenie  podľa  tejto  Zmluvy.  Použivateľ  sa

zároveň  zaväzuje  akékoľvek  zmeny  údajov  súvisiacich  so  Zmluvou,  o  ktorých  mal  alebo  musel  vediet',  pÍsomne oznámit. SOZA najneskôr

v  lehote  do  15  kalendárnych  dni  odo dňa  kedy  sa  Použivateľ dozvedel  o týchto zmenách  alebo  odo  dňa  kedy o  nich  mal  alebo  musel  byt'

informovaný  podra  toho,   ktorá  z  týchto  skutočností  nastane  skôr.   Použivateľ  zároveň   berie  na  vedomie,  že  náhradu  prípadných  škôd,

pripadne nárok  na vydanie  bezdôvodného  obohatenla,  ktoré  by  SOZA vznikli z dôvodu  uvedenia  nesprávnych,  neúplných  a/alebo neprav.
divých  údajov  použivateľom,  pripadne  z  neskorého  oznámenia  zmien  údajov  súvisiacich  zo  Zmluvou,   bude  SOZA  uplatňovať  v  zmysle
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prĺslušných  ustanovení Autorského  zákona,  ako  aj  iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.

c)    Zmluvu  možno  menit'  a  dopiňat'.

ca)      pisomnými,  oboma  zmluvnými  stranami  podpísanými  a doručenými  dodatkami  k  tejto  zmluve;

cb)      prostredníctvom  naskenovaného  a  podpísaného tlačjva  na  to  určeného  (tlačivo  „Dodatok").

V   prípade   návrhu   zmeny   alebo   doplnenia   zo   strany   Použivateľa   musl   byt'  sken  tlačiva   „Dodatok"   s   podpisom   PouŽívateľa  doručený

z e-mailovej  adresy uvedenej  v identifikäcii  Používatel'a  podľa tejto Zmluvy a následne dodatočne potvrdený a  podplsaný zo strany SOZA.

„Dodatok"  sa v tomto  pripade  považuje  za  uzavretý momentom  doručenia elektronického  potvrdenia o doručení emailovej  správy obsahu-

júcej naskenovaný a oboma stranami  podpisaný „Dodatok" z emailového konta alebo emailového servera.  ktorý je použivaný Použivateľom
v  zmysle  tejto  Zmluvy  na  elektronickú  komunikáciu  so  SOZA.  V  prípade  nedoručenia  elektronického  potvrdenia  podľa  predošlej  vety  sa

Zmluvné strany dohodli,  že za dátum  uzavretia „Dodatku"  sa považuje dátum  druhého odoslanla oboma Zmluvnými stranami  podpisaného

skenu  tlačlva „Dodatku"  z emailového  servera  SOZA na emaílovú  adresu  Použivateľa uvedenú v záhlavi  tejto Zmluvy  .

d)    Zmeny  úda/ov  v  identifikácii  Použivateľa  podľa  tejto  Zmluvy,  resp.  zmeny  údajov  o  spôsobe  alebo  rozsahu  použitia  uvedených  Čl.11.  a  čl.

111.  tejto  Zmluvy a  ustanovenia o  dobe trvania  Zmluvy  a  súhlase s  uzatváranim  dodatkov elektronickou  formou  (naskenované  a podpisané

tlačivo)  v  zmysle  ČI   Vll  tejto  Zmluvy je  možné  vykonat'  len  prostredníctvom  dodatku  k  teito  Zmluve  (tlačivo  „Dodatok"),  a  to  na  základe

pÍsomej  alebo  e-mailovei  žiadosti  PouŽívatel'a.  Pokiaľ  sa  SOZA  a  Použlvater  dohodnú  na  zneni  dodatku  o  zmene  údajov,  dodatok  sa

považuje za uzavretý dňom  podľa  písm.  c)  tohto článku.

e)    PouŽívateľ  vyhlasuje,  Že  si  je  vedomý  skutočnosti,  Že  autorskú  odmenu  v  zmysle  článku  lv.  tejto  Zmluvy  je  povinný  uhradit'  za  udelenie

súhlasu na použitie hudobných diel,  nie za použitie samotné.  Použlvateľ d'alej vyhlasuje, Že si je vedomý skutočnosti,  že nepoužitíe hudob.

ných  diel  na  predmetnej  huďobnej  produkcii  nemá  za  následok  automatický zánik jeho  záväzku  uhradĺt' autorskú  odmenu  v zmysle článku

lv.  tejto  Zmluvy.

f)     Zmluvné   strany   sú   oprávnené  jednostranne   pisomne  vypovedat'  túto   Zmluvu   doručen{m  výpovede   druhej   Zmluvnej   strane.   Výpoved-

ná  lehota  začína  plynút'  dňom   nasledujúcim  po  dni.   v  ktorom  bola  druhej  zmluvnej  strane  výpoved'  doručená.  Výpovedná  lehota  je   14

kalendárnych  dni.

g)    Zmluvné strany sa dohodli.  Že SOZAje oprávnená jednostranne zmenit' ustanovenia Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autorských odmien
v  Sadzobníku  vzt.ahujúcich  sa  na  predmet  tejto  Zmluvy.  SOZA je  povinna  takúto  zmenu  pisc>mne  oznámit'  Použĺvateľovi  minimálne  jeden

mesiac pred  účinnost'ou  takejto  zmeny.  PouŽívateľ je oprávnený v pripade  nesúhlasu  s takouto  zmenou  pisomnc)u  ĺormou  vypovedať túto

Zmluvu  pred  uplynutim  tejto  lehoty  ku  dňu  účinnosti  takejto  zmeny  Sadzobnika.

h)    Vo  veciach  neupravených  touto  Zmluvou  platia  ustanovenia  Autorského  zákona  a  zák.  Č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v  zneni

neskoršlch  predpisov.

i)      Táto  Zmluva je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch, jeden  rovriopis  pre  SOZA a jeden  rovnopis  pre  Použlvateľa.  Zmluva  nadobúda  platnost'

a  účinnost'  dňom  podpisu  oboma  Zmluvnými  stranami,  pokiaľ  osobitný  právny  pľedpis  neustanovuje  inak.

j)      Pre  všetky  spory  vzniknuté  v  súvislosti  s  touto  Zmluvou  a  s jej  uplatňovanĺm  sú  prislušné  výlučne  všeobecné  súdy  Slovenskej  republiky.

Za  Používateľa:

V     Nedožeroch-Brezanoch                                  dňa       21122015

Meno,  Priezvisko:     JUDr.  Martin  Mokry

Početpriloh:      0

Platne  od  li2015

Čo:,%b-á7Dóú

Za  SOZA:

v Brat,s::|ľ,:3ĺ:rň,:),,,r.Ct|r,3w|r|,  -':-.JZu:,`,:„                  ,
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