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HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

o  použjli. hudobných  diel  ich  verejným  vykonanim  a  veľejným  píenosom  v  ľámci  hudobných  produkcií,  podujati  a  vystúpeni  (dalej  kn  Zmluva.)
uzavĺeú podľa ustanovenía § 78 zákona č.  185/2015 Z. z. Autoľský zákon v znenl neskorších predpisov (ďalej len . Autorský zákon.)

medzi:

::=:#:a::::::::Í:::#8#š::s::;-2:i:x;:i;:#zaľ:ffiz;#%:#,#D#:Ŕž::::±#fť;
ľeg. č, MV SR. WS/1-900/90iia28;  lBAN: SK210200 0000 0000 0153 4012; BK): SUBASKBX;

komal{t: tel; 02/50 20 27 25 -26 -44 -53 -74, e"ail: Drodukcie@soza.sk (ďalej m isozA|

a

Používateľ chľánoných hudobných dlel

Obchodné menaĺNäzov:
S(dlo:

lčo:
DIČ:

Bankové spojenie:
Kontaktná asoba:
Tel. kontakt
E.mai':

š:ráš#ydžnsdmäp:d:resa:

Obec Nedožery . Brezany
l)ľuž§tovná 367/1, 97212 Nedožery . Bľezany
0031®302
2021162737

•ď%/,`%;:

lBAN:SK2602000000000018429302        BIC:  SUBASKBX      --+   ,     T---
Rlchaľd Nguyen Xuan
00421948448658
richard.nguyenj(uan@gmail.com
Obec Nedožery . Brezany, Družslevná 367/1, 97212 Nedožer+i7:Bišžäňý-
JUDr. Maľlin Mokrý

Zasielariíe faktúľ a akýchkoívek iných dokumentov `Íyplývajúcich zo Zmluvy od SOZA:

Ezl  na iivedenú emailovú adresii použivatera     D  na uvedenú korešpondenčnú adresu použivateľa

(ďáJej len .Používater}:

(SOZA a Použĺvater ďalej aj ako Zml`[`rnó stľany-)

1. Úvodné ustanovonia

a)    Táto Zmluva upravuje vzájomné vzt.ahy medzi SOZA a PoiÉivateľom v sÚv].sbsti so získaním súhlasu na použftie chránených hudobných diel

v rámci hudobných produkcii, poduja`i a vystúpení (verejné vykonanie a/alebo verejný pJenos diel) (ďalej len nhudobná produkcia").

b)    SOZA vyhlasuje, Že je na základe zmm o zastupovaní s automi a vydavateľmi  hudobných dĺel,  Oprávnenia na výkon  kolektivnej správy prá`/

na  území  §bvenskej  republiky  udeleného  Minislerstvom  kultúry  Sloven§kej  ľepiibíiky,  recipročných  zmlúv  so  zahranjčnými  organkáciam

kolektívnej spľávy práv a v súlade s Autorským zákonom opľávnená uderovat' súhlas na verejné použitie chľánených hudobných diel s textom

alebo bez textii za  slovenských  a zahraničných  autoTov a vydavateíov hudobných ďel a ďalších  nosĺierov práv (ďalej  len  „Autoľi") a vyberať

za takýto súhlas autorské odmeny.

c)    Za autora diela sa píe účely tejto Zmlwy považuje každý ")siteľ práv k dielam zastupovaný SOZA.

d)    Použĺvateľ  si  je  vedomý,  že  nesĺe  ekonomícké  dôsledky  (zjsk  alebo  sntii)  svojĺch  rozhodnutí  súvisiacich  s  použjtim  hudobných  diel,  a to

najmä o časo, mieste, druhif, účinkujúcich, programe hudobnej pTodukcíe a pod.

11. Pľedmet zmliivy

Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu -licencie Použivateľovi podľa ustaiiovenia §  19, ods. 4,  pism. f) Autoíského zákona v súlade s nBšie

dohodnuým spÔsobom použitia:

a)    ZákJadné zaľadenie hudobnej pľodukcie:

podu|atie so živou hudobnou pľodukciou (§ 19, ods. 4, pĺ§m. f), bod 2 Autor§kého zákona)

b)   Typové zamd®nle hudobnej produkcie: lné
opis hudobneJ pľodukcle: Obecná zabqačka

c)    ldentiflkácla liudobnej pľodukcle:
Názov hudobnej produkcie (podujatia):
lnterpTeu (výkoml umelc;l):

Reprodukovaná hudba:
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111. Rozsah licencie

a)    Čas použid.a:
Jednoľazová hudobná pľdukci@
Doba mnia hudobnej pTodukcie/podujatia:
od: 10. 2. 2018, a to v čase od: 12:00    do: 10. 2. 2018, a to v čase do: 17:00
Celková doba použitia hudby (počet hodín): 5

b)  Miesto použitia:
Názov zan.adenia, pn.estoru, prevádzky a pod.
Adľesa zariadenia, priestonj , pľevádzky a pod
Druh zan.adenia, pn.estoni, prevädzky a pod.:

Obecný úrad, Dľužstevná 367, Nedožery -Brezany
Dľužstevná 367. NedožeTy -Brezany 97212
Kultúmo-spo[očenská miestnost'

C)   Kapacita mlosta použltia.:
•M;±j;án"k3pach.osôbvpmsm.kdesahudobnépnxlukcisusMoäuie,_uŤnákolaudawmaleboobdobnýmúndný"zhodnutim.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej píodukcie: 90

Hudobné p"]ukcie

T__  I -:  _T=:

•#;::i±Í:~Š::::ť:§::§;::::::::É±i::#mm#ustkaaff=ri%##W#eri'm#€hz#8rihĽ##"#I#€mvMw"m##a##"é#oznsé

Náklady na hudobnú pľodukciu (honoráTe výkonných iimelcov. technické zabezpečenie vystúpenia a pod.) a prenájom pľiestoru': 150,00
•Nák]adiysauvadzy]Ien.prehudobné`produkcN}t)piinremriépodúatie,firsmnäosta\/a,desy.promoakc®apod.,plr±orýchvsiupnônkiievyberanô,aleboskidsohudobnú

produkáunapoz`hnky.kioýchprQuationiejospoplatnenô.

lv. ALrtorská odmena

a)    Použivater sa zaväziije za súhbs s poijžitjm liudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradit' SOZA autorskú odmenu  podra  účimého

Sadzobnlka autorskýcli odmien za použivanie hudobných diel v rámci hudot)ných píodukcií, podujali a vystúpenl (veľejné vykona"e a verejný

pľenos dieD (ďalej len .Sadzobník.), lmú je uverejnený iia www.soza.sk abbo k dispozicii na nahliadnutie v sídle SOZA.
b)    Používateĺ sa zaväzuje uhľadft` autorskú odmenu vo výške určenej podĺa pism. a) podľa tohto článku a v lehcile splatnosti uvedenej na faktúre.

c)    Autorská odmena sa v zmysb tohto článku považuje za uhradenú dňom píipisania fakturovanej sumy na Účet SOZA uvedený v záhlavi tejto

Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti do pokladnice SOZA.

d)    Zmluvné  sďany  sa  dohodlj,  že  ak  Poúívater  nezaplati  SOZA autDrskú  odmenu  riadne  (vo  výške  uvederiej  na  ĺaktúľe,  kde je  predmebTá

autorská odmena vyúčtovaná), včas (v lehote splamosti wedenej na faktúre, kde je predmemá autorská odmena vyúčtovaná), má SOZA voči

PouŽívaterovi närok na zmluvnú pokutu vo výške  10,00 €.  Náľok na zmlwnú pokutu SOZA voči Použivateľovi vzniká prvým dňom omeškania

so zaplatením autorskej odmeny alebo jei. ča§ti. SOZA má popri zmluvnej pokute podra čl. lv„ pism. d) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu škody

v plnej výške.

V. Zoznam použltých liudobných dl®l

a)    Použivateľ  sa  zaväzuje  do   15  dni  od  uskutočnenia  hudobnej  pľoduktie  predložii'  úplný  zoznam  všetkých  skutočne  Živo  predvedených

chránených diel s uvedenlm ich názw a údaja o autorstve (ďalej len Zoznam®).

b)    Pokjaľ používater  Zoznam  píedvedených  hudobných  diel  \Íyplnený  v  zmysle Autoľského  zákona  nedonjčí  ani  v  lehote  uvedenej  v  pĺsm.  a)

tohto čúnku, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autoľskej odmeny za hudobnú produkciu, v súvislosti s ktorou

Zoznam  nepredložĺl  (i j.  20  %  z celkovej  autoľskej  odmeny,  l®ľá je fakturovaná  v súvislosti  s liudobnou  pľoduktiou,  ku  ktoľej  nebol  SOZA

Zozľiam  pTedložený  Použ.wateľom  riadne a  včas).  SOZA má  popľi  zmlii\mej  pokiite  podra Čl. V..  pism.  b)  tejto  Zmluvy  náľok aj  ľia  náhĺadu

škody v plnej výške.

c)    Usta]iovenia podľa pism. a) a b) tohto odseku sa nepoiižijú v pľipade použma repľodukovanej hudobnej produkcie.

d)    PouŽívateľ sa zaväzuje predbžiť Zoznam do 15 " od uskutočnenia hudobnej produkcie.

Vl. O§obltné u§tanovenla

a)    Súhlas poskymt/tý na základe tejto Zmluvy nezariŕňa sút`las s iným spôsobom alebo rozsahom použitia hudobných diel, ako je uvedené v čl.  11.

a  111.  tejto  Zmluvy.  Použivateí je  povinný  rešpektovať osobnosú`é  práva  nositeľov  práv  a  používat' diela  len  spôsobom.  ktoý  neznfflje  ich

hodnotii.  PoužÉvater  nie  je  najmä  oprávneľiý  do  autorských  dlel  zasahovať,  doplhovat'  ich  či  ich  upTavovat',  aranžovat.  ani  zaradft.  dielo  z

repehoá"  SOZA  do  iného  diela  bez  samostatného  súhlasu  nositeľov  práv.  Súrilas  priamo  od  nositera  autorských  práv  je  poďebný  aj  v
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prlpade,  keď  si   Použivateľ  objedná  vytvoľenie  diela,  ktoré  bude  spľacovanlm,   úpravou.  aľanžmánom  či   pľekladom   chráneného  diela.
Použlvateľ  je  jediným   subj.ektom,   ktoú   nesie   zodpovednost.  za   splnenie   týchto   povimostí   a   za   vysporiadanie   prípadných   náíokov

vyplývajúc.mzosobno§tnýchprávautorahudobnéhodielačiinéhonositeľapnivkhudobnémudielu.

b)    Použivateľ vyhlasuje,  Že  si je  vedomý  povimosti  použjvat` chľánené diela  nadobudnuté  výhradne  z legálnych  zdTojov a  skutočnosti,  Že  tátD

Zmluvasanevzťähujenanadobudnutiehudobnýchdielanižiadnymspôsobomnemávplyvnatiálnosťnadobudnutiahudobnýchdiel.

c)    Použivateľ sa zaväzuje, že umožnĺ SOZA vykonať konmlu použivania chránených hudobných diel podra tejto Zmluvy, najmä u"Žnl SOZA

vorný  vstup  na  miesto  konania  hudobnej  pľodukcie  (v pripade,  že je  na  hudobnú  produkciu  komolovaný  vstup,  umožnl  volný  vstup  na

hudobnú  produkciu  osobe,  ktoľá  sa  preukáže  pľeukazom  inšpektora  SOZA),  umožni  SOZA  namadnut'  do  účtovných  dokladov  súvisiacich

s hudob"  produkciou,  predloži  na  zák]ade  vyžiadania  požadované  dokumenw  súvisiace  s hudobnou  produkciou,  umožm  vyhotovenie

obrazových.  zvukových  alebo  aud.H)vizuálnych  záznamov  počas  hudobnej  produkcie  alebo  výkonu   kontToly.  SOZA  sa  zaväzuje  vykonat'

konúoluvsúladesustanovením§166Autorskéhozákonaapoužiťzískanéinfomácievýlučnenaúčelyvýkoĺ`ukobktivnejsprávy.

d)    Údaje  poskymuté  Použĺvateíom v tejto Zmluve,  ako aj  v  súvislosti s výkonom  pripadnej  konmly  budú  zo strany SOZA použité výliične  na

účelyvýkonukolektivnejsprávyprávpodTaAutorskéhozákona.ÚdajeztejtoZmluvy,akoajzpľipadnejkonhly(ďalejlen.Údaje|,akoaj

akákoľvek  iná  komunikácia  týkajúca  sa  tejto  Zmluvy  medzi  SOZA  a  PouživateTom  (ďakj  m  .Komunikácia|  sa  považujú  za  dôvemé

infoľmácieasúpodrasvojejpovahychránsnéakoobchodnéalebolistovétajomstvo.Použivateľsamtozaväzuje,žeÚdajeaKomunikáa.u

neposkytne bez  pÍsomého  súhlasu  SOZA tmtlm osobám,  s výnimkou  pľávnych.  finančných,  daňových  alebo iných  odbomých poradcov a

osôb,   ktoré   sÚ   viazané   povinnosťou   mlčanľivosti   v  obdobnom   ľozsahu   ako   tieto   osoby.   Toto   ustanovenie   nemá   vplyv   na   povinnosti

použivatetovvyplývajúcezosobitnýchprávnychpredpisov(akonapľ.povinnézveíejňovaniezmlúvpodľazákonač.211/2000Z.z.).
e)    SOZA zodpovedá za  Íozúčtovanie  uhradenej autorskej  odmeny  na zák]ade  Použivateľom  doručeného Zoznamu a  Účinného Vyúčlovacieho

poíiadku SOZA.

0Použivateltýmtovyhlasuje,žeosobauvedenázaPoužívateľaakoKontaktnáosobajeopíávnenávykonávat.všetkyprävneúkonysúvisiaces
toutoZmlwouvmeT`ePoužívateľa,PokiaíKontakmáosobaniejeuvedená.plati,žetietoúkonyjeoprávnenývykonávaťuvedenýPoužívateľ

alebo jeho štatutámy orgän.

g)    Dolupodpísaná  osoba  vyhlasuje,  Že  je  za  Použivateľa  alebo  v  jeho  mene  oprávnená  svojim  podpisom  vykonávat.  všetky  právne  úkony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazat' PouŽívatera na präva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

h)    Použivateĺ bol zo sďany SOZA infomovaný o tom, Že v súvislosti s touto Zmluvou uzatvorenou prosúednictvom elektronických pÍostiedkov

m'J  budú  zo  shny  SOZA  doĺučované  nctifikáa.e  ľ`  tgj!o  zm!ij`.Je  np  e-ma:lovú  adresu  a  na  mobilné  telefónne  čísb  PouŽívateľa  uvedené  v

záhlavi lej`o Zmluvy. PouživateT s noffikáciami podľa pTedchádzajúcej vew súrilas(.

i)      Použivateľ  súhlasi  s doručovamm  dokumemov  vyplývajúcich  zo  Zmliivy,  vľátane  výpovede  teíto  Zmluvy,  prosúednictvom  emaflovej  adíssy

Používateľa,  uvedenej  za  Používateľa  v  záhlavl  tejto  Zmluvy.  Takéto dokiimerity  sa  považujú  za  doručené  v  deň  doručenia  elektľonického

potm]enia o doručení emaitovej správy obsahujúcej daný dokument z emailového konta alebo emailového seľvem, ktorý je Použivaterom v
zmysle tqto Zmluvy určený iia elekďorickú  komunikáciu  so SOZA. V  pripade nedoručenia elekúonického pohm]enia podľa  predošlej vety sa

Zmluvné  súany  dohodli,  že za  dátum  doručenia  sa  považuje  dátum  druhého  odoslania  e.maik)vej  správy  z emajlového  seľveľa  SOZA  na

emailovú adresu PouživateTa iivedenú v záhlavi tejto Zmluvy.

Vll. Závemčné ustanovenla

a)    Táto Zmlwa sa uzatvára na dobu určitú. a to do 10. 2. 2018.

b)    Použivateľ vyhbsiije, Ze všew údaje v tejto Zmluve sÚ úplné, spTávne a pravdivé, že nezamlčuje ž].adne skutočnosti, ktoľé by mohli mat' vpW

na  určenie  výšky  autorskej  odrneľ`y  alebo  na  iné  rozliodujúce  skutočnosti  pobebné  na  plnenie  podra  tejto  Zmluvy.  Používateľ  sa  zá[oveň

zaväzuje akékoľvek zmeny údajov súvisiacich  so Zmliivou,  o ktoých  mal alebo  musel vedieť,  p(somne  oznámiť SOZA najneskôr v lehote do

15  kalBndámych  dnl odo dňa,  keď sa Použivater dozvedel o týchto zmenách alebo odo dňa, ked. o  nich  mal  alebo musel byt. infomovaný.

podľa  toho,  ktoľá  z týchto  skutočností  nastane  skôr.  Použivatel zároveň  berie  na  vedomie, Že náhradu  pripadných  Škôd.  pÍípadne  náľok  n@
vydanie  l)ezdôvodného   obot`atenia,   ktoľé   by   SOZA  vznikli   z   dôvodu   uvedenia   nesprávnych,   neúplných   a/alebo   nepravdivých   údajov

použlvateľom,   pripadne   z   neskorého   oznámenia   zmien   Údajov   súvisiacich   so  Zmluvou,   buďe   SOZA   uplatňovat'  vzmysle   príslu§ných
ustanovem Autorského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

c)    Použivateľ  vyhla§uje,  Že  bol  pred  uzavn3tj.m  tejto  Zmluvy  v súlade  s  §  169,  ods.  3  Autorského  zákona  SOZA  infotmovaný  o kritériách,  na

základs ktorých boli určené odmeny, t.j. že sa oboznámil so Sadzobnikom.

d)    Zmluvu možno meniť a dopíňať:

1 ) Pĺsomnými. oboma Zmluvnými sbanami podpísanými a doručenými dodatkam k tejto Zmluve.

2)Pľosúednlctvomnaskenovanéhoapodplsanéhotlačivanatouľčeného(tlawo.Dodatok.).

3)VpripadenávrhuzmenyalebodoplneniazosmnyPouž!vateraspôsobompodĺačl.Vll.,pl§m.d),bod2)tejtoZmluvymuslbyt'skentlač.rva

Dodatok.spodpisomF'oužlvateľadoručenýze+nailovejadresyuvedenejvidentifikáciiPoužívateľapodíatejtoZmluvyanáslednedodatočne

potwdoný a podpísaný zo strany SOZA. Dodatok sa v tomto pľipade považiije za uzavľetý momentom doľučenia elekúonického pown]enia o
doručeni  emaik)vej  správy obsahujúcej  naskenovaný  a  oboma  súanami  podpisaný  dodatok z emailového konb  alebo  emailového  seľvera,
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ktorý  i.e  pouŽívaný  Použivaterom  v  zmysle  tejto  Zmluvy  na  elekmnickú  komunikáciu  so  SOZA.  V  prípade  nedoručenia  elekbonického

potvTdenia  podTa  predošlej vety  sa  Zmluvné  sďany  dohodli,  že  za  dátum  uzavretia  dodatku  sa  považuje  dátum  druhého  odoslania  oboma
Zmluvnými  súanami  podpisaného  skenu  tlačiva .Dodatok. z emailového servera  SOZA na emailovú  adľesu  Použivateľa  wedenú  v záhlaví

teJto Zmluvy.

e)    Zmeny  údajov v  identifikáeii  Používatera  podra  tejto Zmlwy,  ľesp.  zTT`eny  údajov o  spôsobe  alebo  rozsahu  použjtia  ďel  podľa  čl.  11.  a  čl.  111,

!ejto Zmluvy, ustanovenia o dobe Wania Zmluvy a o uzatváraní dodalkov elekúonickou fomou (naskenované a podpisané tlačĺvo) v zmysle čl.

Vll. tej(o Zmluvy je  možné vykonat' len  pľostrednictvom dodatku  k tejto Zmlwe (tlačivo .Dodatok.),  a  to na základe plsomnej alebo e-mallovej

žiadosti  Použivateľa.  Pokiar sa SOZA a Používateí dohodnú  na znenl dodatku o zmene Údajov, dodatok sa  považuje za uzavľeú dňom podľa

čl. Vll„ písm. d) tohto článku Zmluvy.

q     Použivatel vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosc vypwajúcej z ustanovenia § 69, ods. 6 Autorského zákona. t. j. sku!očnosti. že ak udelenú
lĺcenciu nevyužjje vôbec alebo nevyužjje sčasti, nemá pľávo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti.  Použivateľ ďalej vyhlasuje, Že si je

vedomý  skutočnosti,  že  nepoužitie  hudobných  diel  na  predmemej  hudobnej  pľodukcii  nemá  za  následok  automatický  zánik jeho  záväzku

uhraďt` autorskú odmenu v zmysle článku lv. tejto Zmluvy.

g)    Zmliivné strany sú oprávnené jednosďanne pÍsome vypovedat. túto Zmluvu  doručenim výpovede druhej Zmliivriej  smne. Výpovedná doba
začina pmút' dňom nasledujúcim po dni. v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručenä. Výpovedná doba je 14 kalendámych dni.

h)    Zmlwné strany sa dotiodli, Že SOZA je opľávnená jednosmnne zmeniť ustanovenia Sadzobníka vTátane výšky sadzieb autorských odmien v

Sadzobniku  vzt'ahujúcich  sa  na  predmet  tejto  Zmlu\/y.  SOZA je  povmná  takúto  zmenu  pÍ§omne  alebo  elektronĺcky  na  e-mail  Používatera

wedený  v záhlavi  tejto  Zmluvy  oznámit'  PouŽívaterovi  minimálne jeden  mesiac  pred  Účimost'ou  takejtD  zmeny.  Použivater je  oprávnený  v

pripade  nesúhlasu  s  takouto  zmenou  pÍsomnou  ĺomou  vypovedať túto  Zmliivu  pred  uplynutím  tejto  lehoty  ku  dňu  účinnosti  takejto  zmeny
Sadzobníka.

i)     Vo  veciadi  neupravených  touto  Zmluvou  platia  ustanovenia  Autorského  zákona  a  zák.  č.  40/1964  Zb.  Občiansketio  zákonníka  vzi`ení

neskorších predpisov (ďalej len .Občiansky zákonník|.

j)      Táto  Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, jeden  rovnopis  pre  SOZA  a jeden  rovnopis  pre  Použivatera.  Zmluva  nadobúda  plamost` a
účinnost' dňom podpisu oboma Zmluvnými smnami, pokiar osob.mý právny pľedpis neustanovuje inak. Zmluvné súariy sa záľoveň dohodli, Že

ak  použiti.e  chTánených  hudobných  diel  Špecffikované  v čl.  11.  a 111.  Zmluvy  predchádza  dátumu  podpisu  Zmluvy.  urovnávajú  touto  Zmliivou

vzájomné  práva  a povinnosti  vyplývajúce  z neopľávneného  zásahu  do  autorských  práv  vo  vzt.ahu  k podujati.am  špecifikovaným  v čl.  11.  a 111.

Zm!wy, a toto použitié je zohrôclr.ené v Autorskej oo.mene.

k)   Pre všetky spory vznikĺ`uté v súvĺslosti s touto Zmlwou a s jej up]atňovaním sú prislušné výlučne súdy Slovenskej ľepubliky.

Použ''vateľ:

V?ri.€..Ý...9.`.Š.\.„....dňa„.2?..„1....|*.ĺQ.

Meno.priezri§ko:„it..t.i.t'...+.i.!T.„..*.Ý.l.ĺ..`..9.
•',/

F'Odpis:......

Počet pnloh: 1

Plalné od  lc)/2016

SOZA:

Vpf f !ŇR"RďNď#S..`.!.   . %D / 5
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