•fi„IA
č. VP/17/29692/002

Hudobné píodukcje

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
o použiti hudobných diel ich verejným vykonanlm a verejným prenosom v rámci hudobných piodukcii, podujati a vystúpení (ďälej len Zmluva")
uzavretápodraustanovenia§78zákonač.185/2015Z.z.Autoľskýzákonvznenineskoršichpredpi§ov(ďalejlen.Autorskýzákon`)
medzi:
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reg.č. WSR:WS/1.moo.5828; lBAN:SK2102000000000001534012;
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Použivat®ľ chľán®ných hudobných diel

Obchodné meno/Názov:

Obec Nedožery-B rezany

Sidlo:

Družstevná 367/1, 97212 Nedožery . Brezany

lčo:

00318302

DIČ:

2021162737

r-`r110n,//1,s(y

Bankové spojenie:

lBAN: SK2602000000000018429382

Kontaktná osoba:

Mgľ. Veľonika lvanková

Tel. kontakt
Email:

00421907508958
veľonika..rvankova@nedozeTy.brezanyék
Obec Nedožeľy.Brezany, Druž}tevná 367/1, 97212 Nedožeii/ . Brezany
JUDr. Nartin NokJý, starosta obce

ŠťmtámťĽFffi:

BIC: SUBASKBX

Zasjelarie f" a amkoĺ\ek hých dokuínentov vymajúcich zo Zmbvy od SOZA:
Ezl na uvedenú e-mabnl adresu použhrateĺa

B na uvedenú koĺešpondenčnú adľesu používateĺa

(ďďq b ,Použĺvater):
(SOZA a Po`ižhftĺ ďälej ± ako Zmluvné stiaqr)
1. Úvodné utinwen.ia

a) Táto Zmluva Luawč vzäo"té vzrahy "# SOZA a Pouzivaďom v súrislos6 so ziskanim sttl3su na Friň± chrá"týdi hjbbnýdi dw
y räri hLxkmých mikdi, fxxl+iab. a vystúpeni (\eíer`é vykonanie aralebo veoEjný prenos diel) (ďaq b Jiudobná podukcl.|.
b) SOZA vmt3sije, že é na záHade zmr o z3stupo`ĺani s aLftmi a vydavateĺrri huóobných ciel. Oprá`meri na yýkon koém"j sm riv
na územi Stwenskg Íepumky udek}ného Mhisteľshom ku"ry Sk}venskej republiky. Íecipíočných zmlúv so zahraničnými oíganizáciami
kokktivrri spíávy píáv a v súlade s Autorským zákonom opíávnená udeíovat. súhlas na veľejné použitie cliránených hudobných diel s textom
alebo bez textu za slovenských a zahraničných autonov a vydavaterov hudobných diel a ďalšich nositeľov práv (ďalej kn Autoľi`.) a vyberať

za takýto súhlas autorské odmeny.
c)

Za autora diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje každý nositeľ práv k dielam zastupovaný SOZA,

d)

Použivateí si je vedomý, Že nesie ekonomické dôsledky (zjsk aJebo stratu) svojich rozhodnuti súvisiacich s použjtim hudobných diel, a to

nftá o čase, méste, druhu, účinkujúcicti, programe hudob"=j produkcje a pod.
11. Pľedmet zmluvy

Pľedmetom tejto Zmluvy je udehie sthlasu -licencie Poúivateĺovi podra ustaiioven.La § 19, ods. 4, písm. 0 Autockého zákona v súLade s nižšie

dohodnuým spôsobom pouffia:
a) Základné zaradenie hudobnej pľodukcie:
podujatie s kombinovanou hudobnou pľodukciou (zahŕňa živú aj ľepľodukovahú hudobnú produkciu § 19, od8. 4, písm. f), bod 2 a
bod 3 Autoľského zákona)
b) Typové zanad®nie hudobnej pľodukcie:
kuftúmo-spoločenské podujatle S kombinovanou alebo repľodukovanou
vgtupného
c)

ld®ntiflkácla hudobnej pľodukcle:
Názov hudobnej pľodukcie (podujatia):
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lnteľpíeti (výkonnl umelci):

Hudobné produkcie

Skupina Rio.

Repnodukovaná hudba:

E áno E nie

Peľcentuálny podiel repľodukovanej hudby zo

30%

všetkej hudby použjtej na podujati:
111. Rozsah llcencie

a) Čas použjtia:
Jednorazová hudobná produkcia
Doba trvania hudobnej píodukcie'pod`ja6a:
od: 20. 8. 2017, a to v čase od: 18." do: 21. 8. 2017, a b v Čase do: 0000
Celková doba po`ffia hudn/ (počet hodin): 6

b) Nie§to použitia:
Názov zariadenia, priestoru, pľevádzky a pod.:
Adnesa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:

aľ®ál Pod vfbičkami

V.B.Nedožeľského , Nedožery . Brezany 972 12

C) Kapaclta mlegta použftla.:

• Maximälna kapacfta osôb v priesloTe, kde sa hudobnä produkcia uskutochuóe, uicenä kolaudačn}ft ahbo obdobným úmdným rozliodnullm.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 100

t±;ATm===Ť=.=.=.=.:í=sEar_.3m_#=3::#€*Žf#ž=:#hod.5=ťääe2#uv""#q##f:S#,#
E®*€,,_=f=-_-_===1ĹĽ€

N" ra Li- "Jt& 'Tt- \omĺd tiT`Ébr t=drde zabezpečenie vysdpenia a pod,) a pfeníiijiľi pľiestoni.: 400,00

• - - i- - * `f- 3-i- *\ t- Em* - ť-i ď®r F- i- . oaL . Ľ]q® \&pné t* . \®.r.nL .Iobo * kJe o hudobnú

ma ` E- -ct g* - F =s=+±±+==+±±

rv. ALj- eia; FtLjzŕtaĽ sa zaräziie za s]:rtas s ptLizh hdbridi cEeL 9efloMaiTjr v le)o ZmLive. uliratĽ SOZA aLbr9Ú cd-Fmľa Účhrétx)

Sa± aLrsxýdr. cxm za pizivarie hddmp dEJ v ränú. hi)-Pkcii, pod`jad. a vystbeni (\er?bé vykonanie a veľQjný
pfen3s ciel) {ďädL m .Sriobnikr}: ftw Č weĺebený na w"r.soza.st abbo k dépoz'rii na nahliadnutie v sidle SOZA.
b)

Použivateĺ sa zaväzuje uhradit` autorskú odmenu vo výške určenej podľa pism. a) podra tohto Člänku a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

c)

Autoľská odmena sa v zmysb tohto Článku považuje za uhradenú dňom priplsania fakturovanej sumy na Účet SOZA uvedený v záhlaví tQjto
Zmluvy alebo zaplatenim v hotovosti do pokladnice SOZA.

d)

Zmluvné suany sa dohodli, Že ak Použivateľ nezaplati SOZA autorskú odmenu riadne (vo výške uvedenej na faktúre, kde je predmetná

aĹAoľská odmena vy"ovaná). včas (v lehote splatnosti uvedenej na ĺaktúre, kde je predmetná autorská odmena vyúčtovaná), má SOZA voči

PouzjvaHdvi nárok m zmL7v"] Fx*m vo výške 10,m € Náíok na zmluvnú pokutu SOZA voči Používateľovi vzniká pnrjrm dňom omeškania

so zmh aLbské cxh" äetx) ú. čast. SOZA má popĺi. z"i`mej pokute podľa Čl. lv., pism. d) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu Škody
v prFj výške.

V. Zog`am po`Éiúch hudobných diel
a)

Pouzjvateĺ sa zaväzué do 15 dni od uskutočnenia hudobnej pľodiikde predbH' Úplný zoznam všetkých skutočne ävo pľedvedených

ct`ľáiených dw s uvedenim m näzvu a údaja o autorstve (ďalej len Zoznam.).
b)

Pokjaĺ používateľ Zoznam pľedvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Aiitorského zákona nedoruči ani v lehote uvedenej v pism. a)
tohto člänku, zaväzuje sa zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autorskej odmeny za hudobnú pľodukciu, v súvislo§ti s ktoľou

Zoznam nepredložil (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktorej nebol SOZA
Zoznam pnedložený Pouzivateľom riadne a včas). SOZA má popri zmlwnej pokute podľa čl. V„ pism. b) tejto Zmluvy nárok aj na nähradu
Škody v plnej výške.

c)

Ustanovenia podľa plsm. a) a b) tohto odseku sa nepoužijú v pripade použitia repľodukovanej hudobnej piodukcie.

d)

Použivateľ sa zaväzuje predbžft. Zoznam do 15 dm od uskutočnenia hudobnej produkcie.
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Vl. 09obitné ugtanovenla
a)SúhhsposkmuwnazákladetejtoZmluvynezaliŕňasúhlassinýmspôsobomaleborozsahompoužitiahudobnýchdiel,akojeuvedenévčl.m
a 111. tejto Zmluvy. Použivatel je povinný rešpektovat' osobno§mé práva nositerov práv a použivat. diela len spôsobom, ktoú neziiizuje m

hodnotiJ. Použivater nie je najmä oprávnený do autorskýdi dél zasahovat., doplňovat. ich ä m upravovat', aranžovat' aiii zafiÄlit' dieb z

repertoáru SOZA do iného diela bez samostamého súhlasu nosftetov práv. Súhlas priamo od ")sitela autoĺskýdi práv Ŕ poúebný q. v

pripade, keď si Pouzivateĺ objedná \nmĺorenie dieta. ktoĺé bude spracovaním, Úpraw aranžmám ä pmadmn chti"mm] dti.
Pouzivater je jediiiým subjektom, ktoý nesie zodpovednosr za spmb týdib povhrtostl' a za vyspaiadanú} pri'padnýdi nat)ho`/
vyplývajúcichzosobnostnýchprávautoľahudobnéhod«äinéhono§teíaďávkhudobnémudjeh,

b) Použivateľ vymsué, Že st é vedomý povhnost. pouzhrar cmánené ďeb dobuh`né výhradm z kgáhm zdtD a stJrihost Ze táb
Zmluvasanevzt.ähuénanakbu)nutéhudobnýdidjdarižiadnymgÉsotmnemávmmlegáhosrnadob`hJiahLd"hdL
c) Použivateĺ sa zaväzup, Ze umožní SOZA vykmat` kon"u pouzhranú cmaBnýdi m.dobnýdi did m]ĺa g.o Zmuyy. natnä unúí SOZA
voĺný vstup na mie§to konania hudobnej produkcie (v prípade, Ze je na hudobnú produka.u kcmmbvaný vstup, umoaii volný `6dHp na
hudobnú produkciu osobe, ktorá sa preukáze preukazom inšpektora SOZA), umožni SOZA nahliadnut' do účlovných dokladov súvisjacich

s hudobnou pľodukciou, pľedloži na základe vyžiadania požadované dokumenty súvisiace s hudobnou pľodukciou, umožnl vyhotovenb

obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykonať
kontroluvsúladesustanovenlm§166Autorskéhozákonaapoužjt'zlskanéinfomácievýlučnenaÚčelyvýkonukolektivnejsprávy.

d)

Údaje poskmuté Použivateľom v tejto Zmluve, ako aj v súvjslosti s výkonom pripadnej kontToly budú zo smny SOZA pouäté výlučne na

Účely výkonu kowtivnej správy práv podra Autorského zákona. Údaje z tejto Zmluvy, ako aj. z pripadnej konwy (ďďti h .ÚdaÉ|, *o a

akákoĺvek iná komunikácia týkaĎca sa tsto Zmn/ medÉ SOZA a Použivateĺom (ďaej m Jonunikácia| sa povahjú za dómé
rmajeastďas`mpo`mydiránenéakoobchodnéaleboEseovétjomstvo.PqižjvateľsatjmtozaväzLié,žeÚd*aKomunikácLi
nqx* bez pEsomnétx> sthlasu SOZA Úeth osobám s \ýihkou uáhmych. mamýdi, daňo`rp aetx> hýdi odbomýdi Hxakxiv a

oséb. kft st riazaé Fxw"ou n± v obdm rozsahu ako 6eoo oeoby. Tcb usmcĺ* má vmĺ na povim
FxiÉjvaÉhvymrizostEmräMTychreqriĺ(akonapľ.po`hnézvenejňwanézmlúvFxx)ĺazák"Č.211/2000Z.z.).

e) SOZA zEx~ za roz2± dTa" adrske qí ľB zákbde Použivateĺom doničenéh] Zoz7p" a úä.nného Vyúčtovacieho

Prim sozA.
0

PouZ" tm -ďk4e áe osma uvemá za PoužTvaľa alo Kontamá osoba Č opramená vykoná`ď vsttky me úkony súvisiace s
toubZrľL"vtTx=ePcxiživateĺa.PoĹiďKontamacstarieéuvedená.plati.žetieoúkonyéoprá"ývykonati:uvedenýPouzivateľ

aJetx> Fp Š~ ďgán.
g) Dolpffi osta v"je, že Č za Použíúaďa aEbo v jho mene opcawtenä svcjh Pisom vytoúď všew m úkony
sJvisiacestxibZľľL"iazariazaĺPotižĺvat*aRaprávaaPc&jvmnqrrizPZmLrvy.

h) Pd" m zo straTy SOZA .ribrľľm o tm, Že v stnffi s bit] ZmLrmu uzahone" pcsgednicm etlmidod` ďosďédkov
" hd] zo strarty SOZA dmiharé r"ácie k tp zrnL" m ma]ovÚ adresu a m mot}hé blefqve čĺsb Pouzivaleĺa uMederé v
zíľtavi tb Zhivy. Ptxižhdď s no6ftácíari pocra predd`ádzatpej vsty sthkLsi.
D Použ" 9ľtasi s doripm'm dokLA"" `"Íftch zo ZJmjvy: `mane `qĺpoveck3 tejto Zmlwy, pĺostedníctvom emaibvti adresy
PouZívateĺa, wedeng za Pouzĺvaleĺa v záhlavi lg{o Zmlwy. Takéto dokumenv sa povazujú za doru6ené v deh doriičenia ebkúon"ého
potvľdenia o doručeni emaik)vej správy obsahujúcej daný dokument z emailového konta alebo emailového seľvera, ktoľý je Použlvaterom v

zmysbt%ZmluvyurbenýnaebktronickúkomunikäciusoSOZA.Vprlpadenedoručeniaebkuonickéhopotmeniapodrapredo§lejvetysa
Zmluvné strany dohodli, že za dátum doručenia sa povazuje dátum druhého odoslania e-mailovej správy z emaik)vého servera SOZA na
emajk]vÚ adresu PouŽívatera uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy,

Vl. Zá\Íeľečné ustanovenia
a)

Táto Zmha sa uzat\tira na dobu unčftúi. a to do 21. 8. 2017.

b)Použivatervyhlasuje,ževšetkyúd#vlejtoZmluvesÚúplné.spnávneapnvdĺvé,Ženezampžiadneskutočnosti,ktofébymohlimat'vplyv
na uíčenk výšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti poďebné na plnenie podľa tejto Zmluvy. Použivateĺ sa záĺoveň

zaväzujeakékorvekzmenyúdajovsúvisiacichsoZmluvou,oktoúchmalalebomuselvediet',pisomneoznámirSOZAnajneskórvlohotodo

15 kalendámych dni odo dňa, keď sa Použivater dozvedel o týchto zmenách alebo odo dňa, keď o nich mal alebo musel bw infomovaný,
podra toho, klorá z Vchto Skutočno§Ii na§tane skôr. Poiizivatel zároveň ben.e na vedomie, Ze náhradu pripadných škod, pripadne nárok na
vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoié by SOZA vznikH z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdwch údajov
použivatelom, pripadne z ne§koného oznámenia zmien údajov súvi§iacich so Zmluvou, bude SOZA uplatňovat' v zmysle prlslu§ných
ustanoveniAutorskéhozákona,akoajinýchvšeobecnezáväznýchprávnychpľedpisov.

c)

Použivaleĺ vyhlasuje, Ze bol pred uzavretlm tejto Zmluvy v súlade s § 169, ods. 3 Autorského zákona SOZA inĺomovaný o kritén.ách, na

základe ktoúch boli určené odmeny, t.j, že sa oboznámil so Sadzobníkom.
d) Zmluvu možno meniť a dopĺňať:
1)Pisomnými,obomaZmluvnýmisúanamipodpísanýmiadoľučenýmidodatkamiktejtoZmluve.

Platné od 10ft016
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2) Prostľednlctvom naskenovaného a podpisaného tlačiva na to určeného (Uačivo .Dodatok").
3) V pripade návľhu zmeny alebo doplnenia zo súany Použivateľa spôsobom podľa čl. Vll., pism. d), bod 2) tejto Zmluvy musi byť sken tlačiva

.Dodatok. s podpisom Poiiživateľa doručený z e+naik)vej adresy uvedenej v identifikácii Použivateľa podĺa tejto Zmluvy a näsledne dodatočne

potvľdený a podpisaný zo strany SOZA. Dodatok sa v tomto pripade považuje za uzavľeú momentom doíučenó elekbon"ého potvrdenia o

doľučen( emailovej správy obsahujúcej naskefiovaný a oboma sďanami podpísaný dodatok z emak»étó konta aetx} emaib\" seíven,

ktoú je použivaný Použíyateľom v zmysle leb ZmLjvy m elekďon"Ú komurikáciu so SOZA. V ľ" nedoničenia ekkbonk*ého

potvľdenia podra poedošlej vet)/ sa ZmLimé strany dohodE, Ze za däbim uzaweóa dodahi sa po`tije dádn drur" odÄm otxma

Zmluvnmi stanami podpisaného skenu dačhra Dodabk` z ema]o\ého seneia SOZA na emabd d" PoLfzMbĺa w" v "h.
t* ZhLrvy.
e) Zmeqy údajoM v iden6f]cáci Použ"a podra [*o ZmLMr. ľesp. zmerry djo`ĺ o spôsobe aleb) ľozsahLi po`izita fl bá d H. a ď 111.

Iejto Zmhy. ustanovenia o dobe hmia ZmLivy a o uzahbi dodatLo`/ eEkbtrHou hcii (naskem"é a bisa* Óaä`o) v * ď.
Vll. tEib Zmhvy Č možné vykcnar m poostnednictvom dodaku k tepo ZmLive Uačho J)odatok|, a to na základe pisomnei aetx] emabvei
Žiadosti Používateĺa. Pokiaĺ sa SOZA a Použivateľ dohodnú na zneni dodatku o zmene Údapv, dodatok sa považuč za uza\mw dňom podľa
Čl, Vll., pism. d) tohto flánku Zmluvy.

0

Pouzlvateĺ vyhlasuje, Že si je vedomý skutočnosti vypwajúcej z ustanovenia § 69, ods. 6 Autorského zákona, t. j. skutočnosti, ž® ak ud®k}nú
lftnciu nevyužije vôbec abbo nevyužije sčasti, nemá právo na vľátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. Použlvateľ ďalej vyhlasuje, že si je
vedomý skutočno§ti, že nepoužitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá za následok automatický zánik jeho záväzku
uhradit' autoľ§kú odmenu v zmysle článku lv. tejto Zmluvy.

g)

Zmluvné súany sú oprávnené jednostranne pisomne vypovedat' túto Zmluvu doručenĺm výpovede druhej ZmluvTťi strane. Výpovedná doba

začina P`m«[ dňom nasledujiĹicim po dni, v ktorom bola druhej zmlu`mei stane výpoveď doručená. Výpovedná doba é 14 kíĎe"mych dni.

h) Znwné g sa dohod[, že SOZA é opľá\mená dnoshnne zmeriť ustano`eria Sadzobníka \mátane \mr sdzft a«" odmm v
Sadzotmb vzraNjúcidi sa na poedmet eejeo Zmbvy. SOZA Č povinná takúb zmenu pisomne aebo ekkdonq/ na e+naŇ PouŽ"a
irvedeíú v záhEa`h. tejb ZrrLivy ozrúrriť Paiižhdteĺdvi mirimálne jeden mesiac pred účhnosídu takep zmeny. PoLižívateĺ é opráv";ný v

qipade nesdlasu s takmo zrnenou pisomnou bmou vypo`edaí tib ZmLivu pľed uphmutim t* "/ ku dňu Účinnosti takefto zmeny

Sadzmh
i)

Vo vriah reLpramíd t]`it) ZÍTLi" platÉ ustar"ria ALbrského zákona a záli Č. 40/1964 Zb. Obäanskeho zákonnlka vznenl

nesbsich pĺeSÉscňr (ďäj b ,CX"/ zákomk|.
j)

Táb Znm é vmobm v dvoch ro`mopisoch, jeden mmopis pre SOZA a jeden ľo`mopis pc Ptxizĺvaďa. ZhM nadobúda plahosť a
Účhnosr c]ňom podpisu oboma ZmLmmi shnamĹ pokiar oeobq/ ptá`my preqÉ neiistai"je rtaL Zn*Ari qĺ sa zároveň dohodli, Že
ak pxižj.é dTaffljd hd]bnjdi cFe] Speci&o`mé v čL 11. a 111. ZmLrvy pTedd`ádza dáb" poqÉi ZmL/vy: `mmá`qjú touto Zmluvou

vzájomné pľáva a po`hnost` \n"r*ri z neqáwutft zmi do aLit" bĺ vo vzrďii k pnjím Šxffio`d v Čl. 11. a 111.
ZmLM/. a tb použĎe Č zohĺahÉmé v Aiib*é odmene.
k) Pne všeóq/ spoĺy \mz"ité v sÚ`Äslost s biib ZrTLivou a s jj qatňovanh st risLišné výLE"} stby SkM*d ľep`Jtb/.

Poúŕy"

SOZA:

vftti.f-a...!.!...!....m

V Bratislave dňa .....................

Mem, rizvisko;.
Podris:

•1 6 -08- 2017

FX...fty.S..MMĺ
Podpis:

Sĺ;#ĺlpsí§#k,htmťiBi?E#3daéť#
ČO„:3J833ÍEIÉ,:ť``s'ž\;a0279560,

Počet priloh: 1

Pla[né od 10/2016

• :

-` ,Oi
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