
FAKTURA
2 7  -03-  2017

Dodávateľ Faktúľa číslo: 2171109131

m'OIA
Licenčná zmluva  č.: VP/17/29692/001                                                         00566006

Slovenský ochľanný zväz autorský
Príjemca:pre pľáva k hudobným die]am

Rastislavova 3 Obec Nedožery - Brezany
821  08 Bratislava 2 Družstevná 367/1

lčo:           00178454
Nedožery - Brezany

DIČ:            2020795601 97212
lč DPH:    SK2020795601

Peňažný ústav:          Všoobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)

lBAN:                                 SK210200 0000 0000  0153 4012

Registeľ:                         MV SR VSS/1 -900/90.5828

Odberatel':

Variabilný symbol: 2171109131Obec Nedožery -Brezany
Družstevná 367/1 Konštantný symbol: 0308
972  12 Nedožery - Brezany Špecifický symbol: 29692

IČO:            oo3183o2 Deň splatnosti: 31.03.2017

Dlč:            2021162737 Deň daňovej povinnosti: 16.03.2017

IČ DPH: Deň vystavonia faktúry: 16.03.2017

Na základe uzatvorenej Dohody o urovnaní nároku SOZA vyplývajúceho z verejného používania hudobných diel Vám fakturujeme nárok SOZA v

dohodnutej výške.Popis                                                                       Počet               Jedn. cena                Zl'ava

Cena bez DPH          %  DPH                    DPH                     Cona s  DPH

Hudobná produkcia s použitĺm populárnej,  zmiešanej.
a inej hudby - Štefanská zábava
Za obdobie od 26.12.2016 do 26.12.2016
Prevádzka:  Kultúrno-spoločenská miestnosť - 70,20                     0,00                              70,20             20                        14,04                                    84,24

Obecný úrad,  Družstevná 367/1,  Nedožery - Brezany

1#i5ilí3)---------------------------------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Súčet položiek 70,20                                   14,04                             84,24

Cena   bez DPH:

DPH celkom:

CELKOIVI  K  ÚHRADE:

70,20      EUR

14,04      EUR

84,24  EUR

Vystavil: Zuzana Havlová

Telefón:   02/50202725
E-mail:   zuzana.havlova@soza.sk

Sbvônský  OEhF3nri zväz 8tftar§ký
l/m  djelať]]

)ava   2
3l\g0785601

DPH:   §Kä0Ž0785@01

Faktúra číslo:                   2171109131 Strana  1/1



n'OzA B®h®da ® urovnani

DOHODA 0 UROVNANi

uzatvorená  podl'a  ustanovenja  §  585  zákona  Č,  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonn"  v  znení  neskorších   predpisov  (ďalej  len  „Občjansky

zákomik")vsúvislostispoužitímhudobnýchdielichverejnýmvykonaníma/aleboverejnýmprenosomvrámcjhudobnýchprodukcíí,podujatí

a  vystúpení  (ďalej  len  nDohoda")  v  zmysle  ustanoveni  zákona  Č.185/2015  Z.  z.  Autorský  zákon  v  znení  ne§korších  predpisov  (ďalej.  len

„Autorský zákon")

medzi:

ffiúL`!j`W `ť    ÉV/ií   AU  i Uŕish`  !
so sídlom:  Rastislavova  3,  82108  Bratisiava  2;  ičo:  oo-i78  454,  Ďič:  20207956o'i ,. ič-Ď-p-ri:-Šlk2020795Ú®Práva' k  hudobným  di6lam

reg.  č.  MV  SR.  WS/1-900/90-5828;  lBAN:  SK210200  0000  0000  0153  4012;  BIC..  SUBASKBX;  8   R  A  T  I  S  L  A  V  A    82108.   F3astislavova   (3

kontakt: tei.   02/50 20 27 25 -26 -44 -53 -74,  e-maii:  produkcie@soza.sk                                  ,iäšr-~ ~---`   `~~ ---- ~ ---- ~ ----------- ~~

Organjzácia  kolektivnej  správy  práv:  SOZA -Slo.venský ochranný zväz autorský  pre  práva  R

(d'alej  len  „SOZA")

Používatel'

Obchodné m

Sídlo/Miest

u,icač.,E: 1   ',  T  ŕ?_'L psČ, obec:

o  Í   .®3r.   fz:,7

1L      ..`1.L    .l.y     ť_.    ľ':   ;.

'L,f:  C'`L  f

Dálum narodenia wri%i.cke/.osobe/: E=]   Trvalé bydHsko ĺpri ú@.cke/.osobe/:

Bankovéspoienie:lBAN:-[|
Štatutárny Zás(upca  ĺprĺ. prámĺ.cke/. osotie/:

Kontaktná osoba:

L_J

lč DPH

--B,C:
f\-Ťl,-I   )L;I/`I,

±_y   F,./-t-, ,LÝ\.F ,,.. _   i1

E-mail:  |  .:'   ĺ  ...} ŕ'` i.j`7 .,;    é?  '   J`~   fí_  fi
./--ĺlJ,4   ií,'  , ?

Korešpondenčnäadresa(akjeináakosídio/mies{opodnikanialtrvalébydlisko)..

•ĺ`r`+,`-`, j.r4    Ľ`

Tel,  kontakt: ď :`;u  r`i-

(ďalej len .Používater[):

(SOZA a Používater d'alej aj ako „Zmluvné strany")

1.         Úvodné  ustanoveniaa  pľedmet  Dohody

a)Použĺvalel'bolvsúladesAutorskýmzákonompoužívatel'omchránenýchhudobnýchdielspôsobomverejnéhovykonaniaa/aleboverejné-
ho  prenosw  ktorého  bližšia  špecifikácia  spÔsobu  a  rozsahu  sa  nachádza  v čl.11.  a  čl.111.  tei(o  Dohody,  za  ktorých  použ"  patri  nositel'om

práv,  ktorých  SOZA zastupiije,  autorská odmena.

b)SOZAjezdruženimfyzickýchaprávnickýchosôb(autorovavydavateľovhudobnýchdiel)svlastnouprávnousubjektivitouzaloženýmpod-
l'a  zákoiia  č.  83/1990  Z.  z.  o  združovanĺ  občanov  v  znení  neskorších  právnych  predpisov  a  registrovaným  v  regĺstri  združeni  Mnisterstva
vnútra  SR,  ktoré je  oprávnené  vykonávať kolektívnu  správu  práv   podl'a Autorského  zákona  a  zastupuje  práva  nositel'ov  práv  na  základe
oprávne"MinisterstvakultúvSR.NaúzemĺSlovenskejrepublikyzastupujeslovenskýchnositeľovprávanazákladerecipročnýchzmlúv
aj zahraničných  nositeľov  práv.

c)    Predmetom  dohody je  vysporiadanie  spomých  nárokov  SOZA  Používateľom  v  súvislosti  s  poiižitím  chránených  hudobných  diel  v  zmysle
čl.1.,  písm.  a)  tejto  Dohody,  t.j.  záväzok  Používatel'a  vysporiadat' nároky  vo  výške  uvedenei  v čl.  lv.,  pism.  c)  a  d)  tejto  Dohody za  použitie

chránených  hudobných  diel.

11.        ldentifikácia  použjtia  hudobných  diel -spôsob  použitia  hudobných diel*:
•AV,kaakžod:e:odb::%Í:',,fch:ír,y!:,Í,T:Ôž;:n°SÄ::!rinba:,ýnbe3r^°:n^a,:!ť.k.r!ž.'!:.Ľ.!e.:J?!_erľs_P^ô^SO_?;fki!e.OVIPCwohudob.nýchpro_dukciivurSkomobdobHurnéŇúruapod.,použhem§ím,uscivo

A'akoneoddel,|eĺnúprí|ohuktej|oDohode,tzn.ževprípadevyp,neniót|ačív;A,s;nas,-eäóvnii;st-an;;;;;;t-;htrôvá._|`|`:;;v;i::j'ú.

a)   Základné zaradenie hudobnej  produkcie:

j&podujatie  so Živou  hudobnou  produkciou  (§  19,  ods.  4,  pism.  f),  bod  2 Autorského  zákona)

H poduja!ie s reprodukovanou  hudobnou  produkciou  (§  19,  ods.  4,  písm.  f),  bod  2 a  bod  3 Autorského zákona)

H podujatĺe s  kombinovanou  hudobnou  produkci'ou  (zahŕňa ŽM  aj  reprodukovanú  hudobnú  produkciu,  §  19,  ods,  4,  pĺsm.  f),  bod 2 a bod
3 Autorského zákona)

.S!rtr3ĺ)ä   ĺ   Z.  4



n'OzA

b)   Typové zaradenie hudobnej  pľodukcie:

Hkoncert        Efestival        Eples
Hšou

EB©h©ďa o  ur©vnani

Hdjskotéka         Efiremné,  reprezentačné  alebo  propagačné  podujatie         Etanečná zábava

H verejné sút'ažné a exhibičné podujatia (sút'aže spoločenských tancov,  majstrovstvá v synchronizovanom plávaní,  umelecká gymnastika,
aerobikové  maratóny,  vystúpenia  krasokorčuliarov  a  pod.)

H súťažné  podujatie s  priebežným  podkresovým  použitím  hudby  (športové zápasy -hokej.,  hádzaná,  volejbal,  futbal  a  pod.)

H lekcie  kondičného cvičenia

H tanečné kurzy

H verejná  projekcia  audiovizuálnych  záznamov  (premíetanie filmu  v  amfiteátri,  kaviarni,  na  námestí  a  pod.)

H kultúrno-spoločenské  podujatie  s  kombinovanou  alebo  reprodukovanou  hudobnou  produkciou  na  voľnom  priestranstve  bez  vstupného

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

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

E reprodukovaná  hudba  na  voľnom  priestranstve  bez vstupného (napr.  tanečné vystúpenie,  šou,  zábava)

E cirkusová produkcia s  použitím  hudby  (mobilné Šapito)  a  pod,

E eroiické vystúpenie (striptiz)  a  pod.

E módnaE  kadernícka,  vizážístická  a podobná  prehliadka/sút'až s  použitím  hudby

E` reklamný stánok s  predvádzaním  produktov (napr.  na  podporu  značky,  predaja,  kampane a  pod.)

= vere;hé zhromaždenie,  sprievod,  defilé  s  použitím  hudby

=  hud[=  3recívádzaná  výkcinným  umelcom  ako  hudobná  kulisa  bez tanca  v  gastronomickom  zariadení  (napr.  v  hotelovej  reštaurácii,  ka-
via'r   3  :o3.ý  b.ez  vstupr,éh8

= re:.=:.ĺJ`,aná  njcjba  v  rámci  rec5pcie,  koktailu.  banketu  a  podobných  spoločenských  podujatí
rLc!: =  -a  i€ri  sáži  u.Telec+\3,i  alebo  vzdelávacej  výstavy,  v  rámci  prestávok  počas  konferencii,  prednášok  a  pod.

rs:r= =.. :` a-á  iudba  r;a  k3nerčnej  výsla`/e

iné'    =:  s  -ucc:r`ej  prc3hĽk:ie
•  ==i  =.  -`él`.o  c.už.ia..e: zaraa. !,p ri.Ligctĺ:.e,,  produ'Kcie  ie  po:rebné vypm' Opis  riudobnei produkcie

Reprodukovaná hudba:  =áno      Snie

Percen:Lahy  podiel  repĺodukovanej  hudby  zo  všetkej  hudby  použitej  na  podujatí.:  |                                           ,r/    | %
• =ok:a-n e j=   `  =ž.`3 ur5i{` u.redený podiel.  weďle,  prosim, iext:  Eneznämy.. Pokia[ použivatel rievypíše nii.  považuje sa wedený pod.iel z;nezňámy.

d)   Žánľové zaradenie hudobnej produkcie:

= podujatie s  použitĺm  populárnej a inej  hudby

E poduj.a{ie s použitím  výhradne vážnej  a/alebo jazzovej  hudby

= podujatie  s  použitím  zmiešanej  hudby  (akýkoľvek  hudobný  Žáner  v  kombinácii  s  vážnym  alebo jazzovým  žánrom)

111.       ldentifikácia  použitia  hudobných  diel -rozsah  použitja  hudobných  diel*
*tzAn:'Ždeev°pvr',,apcaedre°:;:[nyecnh,ah#%,bvnaý:ťsp:°,:ausk/Ce'!okv:,';Cčeí:::kt,::nve;pč/'ňšanuruap°diJepolrebnépoužlťnaswávnezadanietohločlänkutlačivoAlakoneoddeliteínúpríiohukteitoDohode,

a)    Čas  použitia*:
• Vyplhte buď údaje o jednorazovej hudobíiei produkcii,  alebo pravidelne opakovanej hudobnej produkcii, tzn.  len ]ednu z možností.

HJ_ednorazová  hudobná  produkcia*:
•Akid_eo.viacerosamostatnýchnepravidelnýchhudobnýchprodukci'ivurčitomobdobi(napr.tumé,Šnúraapod.),použite,prosím,tlačivoAlakoneoddeli(elnúprilohukteiloDohode.

Doba  trvania  hudobnej  produkcie/podujatia:

od (dátum): EZ±, a to v čase od. EÉ±]  do ĺdáw
Celková doba použi{ia hudby (počet hodín).. E±

-.1--/1.'1_  -`-I_,J{?  &
a to v čase do: `v" zi  `.  Ú., /J,

#L=°:dna:u:rk°o:auníac;:víh::o°dc„/hôĺí:/""'Sk°ĺék,V.ĺamčne_zaLÉĽĽÍ"do:±ĺdáwo"n/apos/ednéhopodu/.aoa/
Vdňoch:    r]Pondelok          Hutorok          Hstreda          Hštvrtok          Epiatok          HSobota          HNedeľa

Č as ,  v  ktorom  sa  hudobná  produ kci a/pod ujatie  kon á :                      od:  E±                                  do:  r::::::::::::::::ĺ:::ĺ:ĺ:ĺĺ:::ĺĺĺĺ:::ĺĺ:::ĺ::LL::::::::]

PÍ,ťútľlé:   (Ľjti    ĺ
Sĺľč3Íiča  2  z  4
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Opis  doby  poiižjtja  hudby:

EB®h®da  o  urovffiani

c)    Kapacita  miesta  použitia*:
• Maximálna kapacita osôb v priestore, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje,  určená

Počet osôb povolený pre  priestor konania  hudobnej  produkcie:

#er:ľr::::vžaean,peo,de.E±má,nukapac,tu

alebo obdobným úradným rozhodnutim.

osôb  v  priestore,  uviesť plochu  v  m2  prevádzky,  príestoru,

d)   Vstupné*:
•HvaF§fapaÄd,e`V!an:::nri:jnĽBU\d^:n!ňn:jprodukcieakonapr.festivaljepotrebnépoužiťnasprávnezadanievstupnéhotlačivoA2akoneoddeliternúpr.ilohuktefioDohodefi.vprípadevypinenia

tJ3iĽa A2 Sa pism   d) nievypjňa,

Ei-EiE--

--._-J'
Uviesľ aj dobrovoíné a/alebo nulové vstupné,

HiiiiiiiiiEI

i=_  -__   _-_ -_   _-__

1

H
EE

!

-Í+`í    ±

ak ie stano`iené,  alebo nulové vstupné uviest' aj

.,,,,

'

v prípade.  ak vstupné nie )e vôbec stanovené,•:r:n°ak::'ípvs:Un::;né,:a.!Ínňr:#!,ž:::`ULmgnné;^Ušie~S.t:h.:*^°ĽJ.k.:.n.3Uľ_n.é!?LZ.O^V:t!Pnéhonahudob;úiroäukciu(napr;stupn-é';há-d;át-;i;óó.ťiahŕňakonzumnévhodnotewo€:vtakom

prlpsdejevprvomstípciuvedené20,00€avdruhomslípciuvedenéš,0ó-É).

ynNía:|.2:;ayyn:+nayau[/;_t:d_:#n;.ud::o!::š!:`#.unnko.p:aerteypvuykfi:en:ynceh#:Ľe:fi:reecmhnn:cäs,azvaa:ep:epse,;epnr:emv.yätkuc!eenô,:.ad?op:,,#P.rhevns#on:n#er;5s#Ľa,néE=
ria pozván`+y  [ ;r.-i ch  p::)a{ie ri;e ]e spoplatnerié.

lv.      Osobitné ustanovenia

a)    PouŽíva`el  vyhlasujq  že  v  zmysle  vyššie  uvedeného  došlo  k  použitiu  chránených  hudobných  diel  bez  udeleného  súhlasu  (bez  uzatvorenia

Hromadne'licenčnei'zmluvysoSOZA)anazákladetejtoskutočnostivznikhpouŽívatel'ovipovinnost.vysporiadat'soSOZAnárokyvyplýva-

júce z neoprávneného použitia hudobných diel.

b)    Použiva(el   uznáva  čo  do  dôvodu  a  výšky  svoj  záväzok  vysporiadat'  nároky  vyplývajúce  z  neoprávneného  pouŽM  hudobných  diel  (dlh)

azaväzujesavysporiadaťnárokyvyplývajúcezneoprávnenéhopoužitĺahudobnýchdielvzmysleustanoveniAutorskéhozákonaavsúlade

s  týmto Článkom.

c)    SOZA  a  Použivateľ  sa  dohodH  na  urovnaní  nárokov  vyplývajúcich  z  neoprávneného  použitia  hudobných  diel  bez  udeleného  §úhlasu  (bez

uzatvorene`HromadnejlicenčnejzmluvysoSOZA)apríslušnýchustanoveniAutorskéhozákona(§58,ods.1)akoajzo§úvisiacichprávnych

predpisov  (Občiansky  zákonník)  spÔsobom  uvedeným  v  lom{o  článku.  Východiskom  pre  výpočet  výšky  nárokov  za  neoprávnené  použftm
hudobných  diel je  1,3-násobok  príslušnej  au{orskej  odmeny  (určenej  v  zmysle  spôsobu  a  rozsahu  použitia  uvedených  v  čl.  11.  a  čl.  111.  tejto

Dohody  a  v  prípadných  prĺlohách)  podľa  účinného  Sadzobníka  autorských  odmien  za  udelenie  súhlasu  na  použitie  hudobných  djel  v  rámci

hudobných  produkcií,  podujatí  a  vys{úpeni  (verejné  vykonanie  a  verejný  prenos)  (ďalej  len  „Sadzobník"),  k{orý j.e  uverejnený  na  www.soza.

sk alebo  k  dispozícii  na  nahliadnutie  v  sidle  SOZA,  Autorský zákon  a  Občiansky  zákonník  .

d)    PouŽívalel' sa zaväzuje  uhradit' peňažnú  sumu  predstavujúcu  nároky vyplývajúce z neoprávneného  použjtia  hudobných diel  bez udeleného

súhlasu  na  účet  SOZA v lehote  splatnosti  faktúry,  klorú  SOZA vystavĺ  na základe  Použĺvatel'om  vyššie  uvedených  infomácn  a  Sadzobníka,

v  súlade  s  účtovnými  a  daňovýmí  právnyml  predpi.smi,  platnými  a  účinnými  na  území  Slovenskej  republi.ky.  Peňažná  suma  wedená  v  pre-

došlej  vete  sa  považuje  za  uhradenú  Používateľom  dňom  pripísania  peňažnej  sumy  vo  výške  uvedenej  vo  faktúre  na  bankový  účet  SOZA

alebo zaplatením  peňažnej  sumy  vo  výške  uvedenej  vo faktúre  do  pokladne  SOZA,

e)    Používa{eľ  sa  zaväzuje  predložď  SOZA  úplný  zoznam  všetkých  skutočne  živo  predvedených  chránených  diel  s  uvedením  názvu  a  údaja

o  autors{ve,  a  to do  15  dní  odo dňa  podpisu  tejto  Dohody  oboma  zmluvnými  stranami,

f)AkináosobaakoPouŽívateľurovnázaPoužívatel'anárokyvyplývajúcezpredmetnéhoneoprávnenéhopoužitiahudobnýchdielvočiSOZA,

jetátoosobaosoboupristupujúcoukzáväzkuPoužívateľavysporiadaťnárokyvyplývajúcezneoprávnenéhopoužitiahudobnýchdiel.

g)    Zmluvné  s(rany  Dohody  vyhlasujú,  Že  riadnym  splnením  závazku  vyplývajúceho  z  urovnania  v  zmysle  tejto  Dohody  sú  urovnané  ich  vzá-

F)ĺí]tnľéc)tĺ    ĺ     ,      .t.,)

Sííč}ľm  3  Ž  4



m íoIA                                                                                                                        EB®h®dä ®  ur®vnani

jomné  práva  a  povinnosti  súvisiace  s  pouŽívaním  chránených  hudobných  diel,  špecifikovaným  v  čl.  11.  a  čl.  111.  tejto  Dohody  a  v  prĺslušných

prílohách.

h)    Touto  Dohodou  nie  je  dotknutá  povinnosť  PouŽívateľa  riadne  si  plnit'  jné  povinnosti  vyplývajúce  z Autorského  zákona  vrátane  povinnosti

ziskať súhlas s  použitím chránených  hudobných  diel a  uhrádzat' autorské odmeny vyplývajúce z iného použitia chránených  hudobných diel

ako je wedené v čl.1„  písm,  a)  tejto Dohody.

i)      PouŽívateľ slobodne a vážne svojím  podpisom  potvrdzuje,  Že údaje uvedené v tomto dokumente sú  úplné,  pravdivé a správne a že nezam-

lčuje žiadne skutočnosti,  ktoré  by  mohli  mat' vplyv  ria  určenie  peňažnej  sumy v zmysle  písm.  c) tohto článku,  a  berie  na vedomie,  že  nároky,

ktoré  by  SOZA  vznikli  z  dôvodu   uvedenia  ne§právnych,   neúplných  a/alebo  nepravdivých  údajov  pouŽívateľom,  bude  SOZA  uplatňovat'

v  zmysle  príslušných  ustanovení Autorského zákona  ako  aj  iných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.

V.        Záverečné ustanovenia

a)    Dohoda je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch,  z toho je jeden  rovnopis  určený  pre  každú  zo zmluvných  strán.

b)    Dohodu  možno  meniť alebo  dopĺňať  len  pÍsomnými  dodatkami  k  Dohode  podpísanými  oprávnenými  zástupcami  oboch  Zmluvných  strán,

c)    Zmluvné  strany  zachovajú  o  obsahu  tejto  Dohody  mlčanllvost'  a  zaväzuj.ú  sa  ho  nezverejňovat',  ked'Že  všetky  informácie  týkajúce  sa  tejto
Dohody  považujú  Zmluvné  strany za dôverné informácie.

d)    Zmliwíié strany svoje vzájomné záväzky vyplývajúce z tejto  Dohody bezvýhradne  prijímajú  bez akýchkol`vek  príkazov,  podmienok a vedľaj-
Ších dojednani,  s výnímkou tých,  ktoré sú  uvedené v tejto  Dohode.

e)    Vo veciach  neupravených  touto dohodou  platía  ustanovenia Občianskeho zákonníka  a Autorského zákona.

f}`     Zmluvné strany vyhlasujú. Že si  Dohodu  pred jej podpisom  prečítali, s jej obsahom  bezvýhradne súhlasia a Že bola uzatvorená na základe
i,`+  s!ľ`u::Čnej  a  slobodnej  vôle,  bez  akéhokoľvek  nátlaku,  na  znak Čoho ju  potvrdzujú  svojimi  podpismj.

Za  Použĺvateľ.a:

v ''-- .š.J..\ ä-` €j\=-Ĺ ,.,.` - ,:y. .` ĺ--, _  ,, ti i.--:

Meno.   priezvjsko:

Počet príloh

'3,,  ĺ)) r -

1

'1 ĺ:  .'1` . `''.,;  1  '1-

iLJJ_.Íf tJ_ __     Í ,ĺ(:_l/`,,<Y

Za  SOZA:

V  Bratislave  dňa

ä  k  niiďobným_dlelam
vovä   3

igla2Voa202795601
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