
fi'olA č. VP/17/29692/004

`:  '.     L1'.     Ĺ:'::

Hi.Ócbr é  í;rodiÁc\e
_=____::___:_=__       _    __ ----

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

o  použití  hudobných  diel  ich  verejným  vykonaním  a  vere)Íným  prenosom  v  Íámci  hudobných  produkcií,  podujati  a  vystúpení  (ďatej  Len  ZmlľťaĹLÍ
uzawetá podľa ustanovenia § 78 zákona Č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v ziiení neskoršĺeh predpisov (ďal?j len . Aulorsky zák3n|

medzi:

g##aRaťsftťg###§#rst*#a-?:#oť7ť4gľnDičť2i2aoťgť?gDP#ask.h,U2ťc?3n5g.dístam
n3g, č.  hw SR. WS/1-9CO 90-5828;  IBAN:  SK210200 C€.3C C:,:J J`53 4C12:  =lc.  SL'3ASKBX.

kkontald: te); OZ.'50 20 27 25 -2Ô -44 -53 -?4_ 5-~a'„  f r: =j`: s:scza  st   :'a €.  ler .SOZA` i

a

PouZíva{eľ chránených  hudobných diel

Obchodné meno/Názov:
S'd!o:

lčo:
DIČ:

Bar\kové s;c;en!e:
KontakT.iäos€iba:

Tel. kontakt:

E-mail,.

ÄorešporĹdenčAá  adresa.
Statiitámyzástiipca:

Obec Nedožery . Brezany
Družstevná 367, 97212 Nedožery -Brezany
00318302
2021162737

lBAN: SK260Z000000000018429382         El::   SUBASKBX

JUDľ. Manjn  Moktý

00421948448658
richaľd.nguyen.xuan@gmail.com
Obec Nedožery . Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery . Bľezany
JUDľ. Manin Mokľý, Starosta

Zasielanie faktúr a akýchkorvek iných dokumentov vyplývajúcicti zo Zmluvy od SOZA;

EZ}   na uvedenú e-mailoyú adľesu používatera      E   na uvedenú korešpondenčnú adresu použivateľa

(ďalej len „Použĺvater):

(SOZA a PouŽ(vateľ ďalej aj ako „Zmluvné strany")

1. Úvodné u§tanovenia

a)    Táto Zmluva upravuje vzájomné vzt'ahy medzj SOZA a Používatel'om v súvislosti  §o zlskaním súhlasu na  použitie chránených  hudobných diel

v rámci hudobných produkcií, podujatl a vystúpení (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (ďalej' len „hudobná produkc!a").

b)    SOZA vyhlasuje, Že je na základe zmlúv o zastupovaní s autormi a vydavateľmi  hudobných diel,  Oprávnenia  na výkon  kolektívnej správy práv

na  území  Slovenskej   republiky  udeleného   Minĺsterstvom   kultúry  Slovenskej'  republiky,   recipročných  zmlúv  so  zahranĺčnými  organlzáciami '

kolektlvnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom  oprävnená  udeľovat' súhlas na verejné  použitie chránených  hudobných diel s textom

alebo bez textu  za  slovenských  a  zahraničných  autorov  a v}'davateľov hijdobnÉ'ch  ďel  a ďa!ších  nosi!efov oráv  ĺďalej  len  Autori")  a vyberat'

za takýto súhlas autorské odmeny.

c)    Za autora diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje každý nosĺter práv k dielam zastupovaný SOZA.

d)    Použivateľ  si  je  vedomý,  Že  nes'ie  ekonomické  dôsledky  (zisk  alebo  slratu)  svojich  rozhodnutl  súvisiacich  s  použitim  hudobných  diel,  a to

najmä o čase,  mleste, dnihu,  Účinkujúcich,  programe hudobnej pľodukcie a pod.

11.  Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je udelenĺe  §úhlasu -ljcencle  PouŽívateľovi  podľa ustanovenia §  19,  ods. 4,  pĺsm. f) Autor§kého zákona v súlade s nižšie

dohodnutým spôsobom použitia:

a)    Základné zaľadenle hudobnej  pľodukcle:

podujatlo so žlvou liudobnou pľodukciou (§ 19, ods. 4, pĺsm. 0, bod 2 Autorského zákona)

b)    Typovó zaradenle hudobnej pľodukcie:
tanečná zábava

c)    ldentiflkácla hudobnej produkcle:
Názov hudobnej produkcie (podujatia) :

lnterpreti  (výkonní umelci):

Reprodukovaná hudba:
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d)   žánrové zaľadenie hudobnej pľodukcie:

podujatie s použitím populámej a lnej hudby

111.  Rozsah llcencie

a)    Čas l,oužitia:
Jednorazová htjcí3br`á :íJťJK3é
Doba F. 2Ln`a L'.c::ré.  :r}: .{=e :ci: ..== =
c€   26.12. 2ol7   a -.= ',  Šes€ ci:   2o:oa    :=   27.  i2. 2oi7   3 =  ,  äľs€  ]:   03:.W
C€-{: ,=a ::ť€ ?=.jžťé =-.::..   :.:.3s: -.r. -= 7

b)  msto pouma:
Názc ,' za-_a:erú, p.íes..or. , 3re'/äczk`, ô p".:
Adresa zanadenĺa, priestoru, pľevádzky a pod,
Druh zariadenia,  priestoru, provádzky a pod.:

Obecný úľad
Dnižstevná 367, Nedožery -Brezany 97212
Kultúľno.s poločenská miestnosť

c)    Kapaclta miesta použitla*:•.`ň;ax;;.äi;;ri;;;iiaTg;b;b-v6;oston.kdesahudobnáprodukaauskutočhuio,_uÍ_čenákoiaudačnÝmieboobdobnýmúradhýmrozMnuilm.

Počet osôb povo!ený pre priestor koriania hudobnej produkcie: 80

Z totto kotizmne

- -}3 = _ €  = '=-= . <J>e

===_--  -

• ,,;,-éĹ=~- sa a w=d± á 3Lcst .-.1= .= .-~F-  €< .e s*€ .€-  a[stc -. '-. Ŕ a. . = ' =ax  -Že .s::-.'€ .._€ .€ *=tec S.3Erc=v:lx~ žC.2.' žT_Z_rŤ ±.Ľ±_"Am:Ľ, :^fia.]^Z=
Š'==Éť=;#;=z'==-š=i=;.:e..==š,:*.=ä::;i-=.-pí:`.--€äriei=-=ŕ€-€ď;äákarzu;nwhGdi"e3,cm.uaxommpaaejeiFiwTisdimust6rR
2C,C`-j€avar:..c!ris=±péú,edei,é3.rf-.€].

ľv. Autoľská odmena

a)    Používater  sa zaväziije  za  súhlas  s  použitim  hudobných  diel,  špecifikwar`ý v tejto  Zmluve,  uhradit.  SOZA  autorskú  odmenu  podra  účinného

Sadzobnlka autorských odmien za pouŽívanie hudobných diel v rámci  hudobných produkc'ií,  podujat( a vystúpenl  (verejné vykonanie a verejný

prenosdiel)(d'alejlennsadzobnik"),ktorýjeuverejnenýnawww,soza.skalebokdispozlciinana"adnutievsídleSOZA.
b)Použ(vateľsazaväzujeuhradit'autorskúodmenuvovýškeurčenejpodľapism.a)podľatohtočlánkuavlehotesplatnostiuvedenejnafaktúre.

c)    Autorská  odmena  sa v zmysle tohto  článku  považuje za  uhradenú  dňom  pripísania  ĺakturovanej  sumy  na  účet SOZA  uvedený v záhlaví  tejto

Zmluvy alebo zaplatenim v hotovosti do pokladnice SOZA.

d)    Zmluvné  smny  sa  dohodli.  že  ak  Používateľ  nozaplatl  SOZA  autorskú  odmenu  riadne  (vo  výške  uvedenej  na  faktúre,  kde  je  predmetná

autorská odmena vyúčtovaná), včas  (v lehote splatnosti uvedenej  na faktúre,  kde je  predmetná autoľská odmena vyúčtovaná),  má SOZA vočl  ,

Použlvateťovi nárok na zmluvnú  pokutu vo výške  10,00 €. Nárok na zmluvnú  pokutu  SOZA voči  PouŽívaterovi  vzniká  pwým  dňom omeškania

sozaplatenímautorskejodmenyalebojejčasti.SOZAmápoprizmluvnejpokutepodračl.lv.,plsm.d)teitoZmluvynárokajnanáhraduškody

v pLr`ej \ýške.

V. Zoznam použitých hudobných diel

a)    PouŽ(vateľ  sa  zaväzuje  do   15  dní  od   uskutočnenia  hudobnej   produkcie  predložjť  úplný  zoznam  všetkých  skutočne  ž}vo  pľedvedených

chránených diel s uvedenlm ich názvu a údaja o autorstve (ďalei len ,Zoznam").

b)    Pokiaľ  pouŽívateľ  Zoznam  predvedených  hudobných  diel  vyplnený  v  zmysle  Autorského  zákona  nedoľučí  ani  v  lehote  uvedenej  v  písm.  a)

tohtočlánku,zaväzujesazaplatit'zmluvnúpokutuvovýške20%zfakturovane|autorskejodmenyzahudobnúprodukclu,vsúvislostisktorou

Zoznam  nepredložil  (t. j.  20  %  z celkovej  autorskej  odmeny,  ktorá  ie  fakturovaná  v súvislosti  s hudobnou  produkciou,  ku  ktorej  nebol  SOZA

Zoznam  predložený  Používateľom  riadne  a  včas).  SOZA  má  popri  zmluvnej  pokute  podľa  čl.  V„  písm.  b)  tejto  Zmluvy  nárok  aj  na  náhradu

Škody v plnej výške.

c)    Ustanovenia podľa písm, a) a b) tohto odseku sa nepoužijú v pripade použitia reprodukovanej hudobnej produkcie.

d)    PouŽívateľ sa zaväzuje predložjť Zoznam do  15 dnl od uskutočnenia hudobnej produkcle.

Vl. 09obltné ustanovenia

a)SúhlasposkytnutýnazákladetejtoZmluvynezahŕňasúhla§sinýmspôsobomaleborozsahompoužitiahudobnýchdiel,akojeuvedenévčl.11.

a  111.  tejto  Zmluvy.  PouŽívateľ je  povinný  ľešpektovať  osobnostné  práva  nositeľov  práv  a  použlvať diela  len  spÔsobom,  ktorý  neznižuje  ich

hodnotu.  Použ{vateľ  nie  je  najmä  oprávnený  do  autorských  diel  zasahovat',  doplňovať  ich  či  ich  upravovat.,  aranžovať  ani  zaradiť  dielo  Z

repertoáru  SOZA  do  in6ho  d'iela  bez  samostatného  súhlasu  nositeľov  práv.  Súhlas  priamo  od  nosfteľa  autorských  práv  je  potrebhý  aj  v

Platné od  10V2016 Sĺrana 2 z 4



J| ÍOIA                                                        č. vp/i7ĺ'29m2" Hudobné produme

:=__--=__=_=_==--

pľípade,   keď  si   Použĺvatel'  objedná   vytvorenie   diela,   ktoré   tm   spracwan{m,   úpravoii,   aranžmánom   či   prekladom   chráneného   diela.
Použivateľ  |e   jediným   §ubjektom,   ktorý   nesie   zodpovedncs:    za   s:iner`ľe   Wchto   povinností   a   za   vysporiadanie   pripadných   nárokov

vyplývajúcich z osobnostných práv autora hudobného dieb čL h€h3 nosľ`eĺa práv k hudobnému die!u.

b)    Použĺvateľ vyhlasuje,  Že  si je  vedomý  povinnosa  p)`ú'va!`  tiť-ené  c:ieb  rEdobudnL'ié  výt`radne  z legálnych  zdrojov  a  skutočnosti.  že  táto

Zmluva sa nevzl'ahuje na nadobudnutje hudobných d el a-L' iacin}-s3ôsooon remá vplyv na legálnost. nadobudnutja hudobných ďel.

c)     Používateľ sa zaväzuje, že  umožní  SOZA vykci.a:  konťc'u  FH3ji'.ra-a  c'ran.e-,ých  hudobných  diel  podľa  tejto Zmlu\/y,  najmä  umožJií  SOZA

Vorný  vstup  na  mĺes!o  konania  ĺ`.jčob-ej  prc€L{ce  ``,' :..3a=e    Že  ,€  ra  tiudobnú  pr®ju{cu   konmloiĺaný  vstup,   umožní  voľný  vstup  na

hiidobnú  prodii`{c:`j  csobe,  'kt.]É  s€  =.e.<áže  :.E..<sz:-   -Š:€c:?  SCZAt.  !jmczn{  SOZA  rahladniit`  co  Účtom:1'ch  doklaclov  súvis,acich

S hJCobfm  Crc.=Lk=3.,   FF.ci  rtá  zat3:3   ..., ž=:aL-3  :€ž3::,=-e  3]{Ller.:,   sĹ`,-s,aS  s rjc!:t.e.  prcx]u`{cíoJ    urr)Žr\i  vyhotover.ie

::Hc`,i3i   :rť{:',+cr  3_€#  Ei.i: :,?úá_-.,r  záz-3-:.   xéas  `.::.:-€:  :r.*.jkcie  a:ebo  v}*cr,.  ko-ml`.,.   SOZA  sa  zaväzu;e  vykoria``
<: ..`.T3`L `  s`ľaťe s .sTa-3ten ,n §  t 5ô Ĺ~=fs<e~ za)(c.-a a p:i:jžr. z s.q.é  .,`c,rrT\ac e  ,íri'uci!+e na Ĺčeý vykcm kobkwrej sgrávy.

:,    Úda,e  ;csbTLijte  P}É'\a..9JDi  v  te,to ZjTLUÝe   ako  aj  v  súr.stcs:  s  ',ÝKonom  pÍ:padnej  konúow budú  zo  strany  SOZA  použité  WuĎw  na

účely  vyko"  kobk:Ívnej  správy  práv  podľa  Autorského  zákona.  Údaje  z tejto  Zmluyy,  ako  aj  z  prípadnej  konmly  (ďalej  len  .Údaje`),  ako  aj

akäkoľvek  iná  komunikácia   Wajúca   sa   tejto  Zmluvy   medzi   SOZA  a   Používateľom   (ďalej   len   .Komunikácia|   sa   považujú  za   dôvemé

informácie a sú  podra  svojej  povahy chránené  ako obchodné alebo  listové tajomstvo.  Používateľ sa  ýmto zavázuje,  že  Údaje a Komunikáciu

neposkytne  bez  pÍsomného  súhlasu  SOZA  tretim  osobám,  s  výnimkou  právnych,  finančných,  daňových  alebo  iných  odbomých  poradcov  a

o§ôb,   ktoró   sú   viazané   povinnosťou   mlčanwosti   v  obdobnom   rozsahu   ako   tieto   osoby.   Toto   ustanovenie   nemá  vplyv   na   povinnosti

poiÉívateľov \/yplývajúce z osobmých píámych predptsov (ako napr. povinné zvere;ňovanie zmlúv podra zákona č. 211/2000 Z. z.).

e`.i    SOZA  zcdp]veťá  za  roz:+č`.ovanie  uhraden`ej  autorskej  odmeny  na  základe  Poijzjvateíom  doručeného  Zoznamu  a  Účinnét`o  Vyúčtovacieho

"a:_flJ SOZA.
•-.i     Použ .€..eJ )itc ľ..tr€s'.je. že oscba r.'ec!erá za Po(jž:va!era ako Kon:ama osoba je oprávnená vy.{onávat. všew právTie Úkony súvisiace s

toJto Zml.ľcu v  ÍT€re  Použľi'atera.  Pokia.' Kontaktná  .soba  rie ,e uvea.ená,  plati,  že beto  Úkony je oprávnený vykonávať uvedený PouŽívateľ

a!ebo jeho ŠTatutamy orgári.

g)    Dolupodpísaná  osoba  vyhlasuje,  Že  je  za  Použivateľa  alebo  v  jeho  mene  oprávnená  svojím  podpisom  vykonävať  všetky  právne  Úkony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazat' Použivateľa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

h)    PouŽívateĺ bol zo smny  SOZA  infomovaný o tom,  Že v  súvislost'i  s touto  Zmluvou  uzaworenou  prostrednictvom  elektľonických  prostriedkov

mu  biidú  zo  strany  SOZA  doručované  r,otifikácie  r`  tej(o  zmlu`/e  na  e-môilovú  adre§u  a  na  mobilné  te!efónne  čÍsÍo  Použĺvateľa  uvedené  v

záhlavl tejto Zmluvy.  PouŽ(vateľ s notifikác.iami podľa predchádzajúcej vew súhlasí.

i)      Používateľ  súhlas(  s doručovanh  dokumentov  vyplývajúcich  zo  Zmluvy,  vrátane  výpovede  tejto  Zmluvy,  prostrednlctvom  emallovej  adresy

Poiižlvateľa,  uvedenej  za  PouŽívateľa  v  záhlaví  tejto  Zmluvy.  Takéto  dokumenty  sa  považujú  za  doručené  v  deň  doručenla  elektronického

potvrdenia  o  doručeni  emailovej  správy  obsahujúcej  daný dokument z emailového  konta  alebo  emailového  servera,  ktorý je  Používateľom  v
zmysle tejto Zmluvy určený na elektľonickú  komunikáciu  so  SOZA.  V  pľípade  nedoručenia  elektronického  potvrdenia  podľa predošlej  vev sa

Zmluvné  strany  dohodll,  že  za  dátum  doručenia  sa  považuje  dátum  druhého  odoslania  e-mallovej  správy  z  emailového  serveľa  SOZA  na

emallovú adresu PouŽívateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Vll. Záverečné ustanovenla

a)     Táto Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú. a to do 27.12. 2017.

b)    Použivateí vyhlasiJje, Že všetlqĺ Údaje v tejto Zmluve sÚ  Úplné, spnávne a pravdĺvé,  Že nezamlčuje Žiadne skutočnosti.  ktoré by mohli mať m^/

na  určenie  výšky  autoľskej  odmeny  alebo  na  inó  rozhodujúce  §kutočnosti  potrebné  na  plnenĺe  podľa  tejto  Zmluvy.  PouŽívateľ  sa  zároveň

zaväzuje  akékoľvek zmeny údajov  súvisiacich  so Zmluvou,  o  ktoúch  mal  alebo  musel  vediet',  pÍsomne oznámiť SOZA najneskôr v  lehote  do

15  kalendámych  dnl  odo  dňa,  keď sa  Používateľ dozvedel  o  týchto  zmenách  alebo  odo  dňa,  keď  o  nich  mal  alebo  musel  M  infomovaný,

podľa  toho,  ktorá  z týchto  skutočností  nastane  skôr.  Použivateľ zároveň  berie  na  vedomie,  Že  náhradu  prípadných  Škôd,  prípadne  nárok  na
vydanie   bezdôvodného   obohatenia,   ktoré   by   SOZA   vznikli   z  dôvodu   uvedenia   nesprávnych,   neúplných   a/alebo   nepravdlvých   Údajov

používateľom,   prlpadne   z   neskorého   oznámenia   zmlen   údajov   súvisiaclch   so   Zmliivou,   bude   SOZA   uplatňovat'  vzmysle   prislušných
ustanovenl Autorského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

c)     Použlvateľ  vyhlasiije,  Že  bol  pred  uzavretím  tejto  Zmiuvy  v súlade  s  §  169,  ods.  3  Autorského  zákona  SOZA  infomovaný  o kritériách,  na

základe ktoúch boli určené odmeny, t.j. že sa oboznámil so Sadzobníkom.

d)    Zmluvu možno meniť ô dopĺňat':

1) PÍsomnými, oboma Zmluvnými stranami podpísanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.

2) Prostredníctvom naskenovaného a  podpísaného tlačiva na to určeného (tiačivo .Dodatok").

3) V prlpade návrhu zmeny alebo doplnenia zo strany Použlvateľa spÔsobom podľa čl. Vll„  plsm. d), bod 2) tejto Zmluvy mu§l bw sken tlačiva

.Dodatok" s podpisom Použivateľa doriičený z e.mailovej adresy uvedenej v identifikácii  PouŽ(vateľa podľa tejto Zmluvy a následne dodatočne

potvrdený a  podp(saný zo strany  SOZA.  Dodatok sa v tomto prlpade považuje za uzavretý  momentom doručenia elektronického potvrdenia o
doručenl  ema'ilovej  správy  obsahujúcej  naskenovaný  a  oboma  stranami  podpísaný  dodatok  z emailového  konta  alebo  emailov6ho  §ervera.
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ktorý  je   pouŽívaný   Použlvateľom   v   zmysle   tejto   Zmluvy   na   elektTonickú   komunikáciu   so   SOZA.   V   prípade   nedoručenia   elektronického

potvľdenia  podľa  predošlej  vety  sa  Zmluvné  strany  dohodli,  Že  za  dátum  uzavretja  dodatku  sa  považuje  dátum  druhého  odoslania  oboma

Zmluvnými  stíanami  podp(saného  skenu  tlačiva  .Dodatok°  z  emailového  servera  SOZA  na  emailovú  adresu  PouŽívateľa  uvedenú  v záhlavi

tejto Zmluvy.

e)    Zmeny  údajov  v  identifikácii  Používatera  podľa  tejto  Zmluvy,  resp.  zmeny  Úda;ov  o  spôsobe  alebo  rozsahu  použma  ďel  podľa  čl.11   a  čl.111.

tejto Zmluvy, iistanovenia o dobe trvanla Zmluvy a o iizatváraní dodaťw e'ekúonictou fcimou  (naskenované a podpisané tlačivo) v zmysle Čl.

Vll.  tej{o Zmluvy je  možné  vykonat. len  prostrednictvom  dodatku  i  te.i3 Zrrli.``'e  ĺ..ilačiyo  .Doda:ok-)`  a to  na  zäklacle  pÍsomnej  alebo  e+nailovej

Žiadosti Použivatera.  Pokiar sa  SOZA a  PoužÍ\ĺa.`eí dc,hodnú  ra z.e-ĺ c3c3.k.  0 zmer,e  Úc!ajcv,  c!oc:atok sa  oo`,ražu.ie za uza`,`retý dF.om padra

čl.  Vll.,  písm.  d)  tc)ľ.to  článkii  Zmliivy.

0      Použivateĺ vyhlasuje,  Že si je \ĺedomý  sku:oč;nost vyť!;-ĺa;úc€.  z  .s.3i:'.3rja  §  6S.  3cs   6 A...ors{é-o  zákcna   t. j. skL.Ítcčrc§ť,  Že ak udelenú
licencíu nevyužije \'ôbec alebo nevyuž!je sčas.j,  nen`á právo na vTa..e-e do-cdr'j..ej odmery  alebc jej  čast ,  Poľžívater ďa!ej vyh{asuie. že si je

vedomý  skutočnost],  že  repoužitie  hudobných  diel  na  predme!nej  huc!ocnej  proau:w  nemá  za  následok  automatický  zámÁ  jeho  záväzku

uhrad'iť autorskú odmenu v zmysle článku lv. tejto Zmluvy.

g)    Zmluvné  strany  sÚ  opľávnené jednostranne  pÍsomne vypovedat' túto  Zmliivu  doručením  výpovede  druhej  Zmluvnej  strane,  Výpovednä  doba
začína plynút' dňom  nasledujúcim po dni, v ktorom bola driihej zmluvnej s_trane výpoveď doľučená. Výpovedná doba je  14  kalendámych dní.

h)    Zmluvné strany sa dohodli,  Že SOZA je oprávnená jedr`ostranne zmenit` ustanovenia  Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autoíských  odmien  v

Sadzobníku  vzt'ahujúcich  sa  na   predmet  tejto  Zmluvy.   SOZA  je  povinná  takúto  zmenu  pisomne  alebo  elektronicky  na  e-mail   PouŽívateľa

wedený  v záhlavi  tejto  Zmluvy  oznámit`  Použivateľovi  minjmálne  jeden  mesiac  pred  účĺnnost.ou  takejto  zmeny.  Použivateľ je  oprávnený  v

p.ipade  nes`Ĺh:asu  s  takoijto  zrnenou  pÍsomnou  formou  vypovedat.`  túto  Zm'wu  pred  uplyTium  t.ejto  lehoty  ku  dňu  účinnosti  takejto  zmeny

SaÁúo5níka.

u      \'o  y3c,ach   re`ipE`,ei;'ch  :ou..o  Zm(wo.   pla..a   usta-o`.'enia  A..`.o.ském  zákona  a  zák.  č.  40,'1964  Zb.   Obč(anskeho  zakonníka  v znen;

nes{crš;ch  predpiscv  {ďale;  len  tooč ansk,' zá{onn:kL;!.

j)      Táto  Zmlwa ie  vyrotc\'ená  v  dvcich  Íovnopisoch, jeaen  rovnopis  pre  SOZA  a ieden  rovnopis  pre  Použivatera.  Zmluva  nadobúda  platnost' a
účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami,  pokiaí osobmý právny predpis neustanoviije inak. Zmluvné stíany sa záľoveň dohodlĺ, že

ak  použitie  chránených  hudobných  diel  Špecifikované  v čl.   11.  a  111.  Zmluvy  predchádza  dátumu  podpisu  Zmluvy,  urovnávaiú  touto  Zmluvou

vzájomné  práva  a povimosti  vyplývajúce  z neoprávneného  zásahu  do  autorských  práv vo  vzt`ahu  k podiijatiam  Špecifikovaným  v čl.  11.  a  111.

Zmliivy,  a toto použitie je zohradnené v Autorskej odmene.

k)    Pre všetky spory vzniknuté v  súvislosti  s  touto Zmliivou a s iej  uplatňovanim  sÚ  prlslušné výlučne súdy Slovenskej  ľepubliky.

Používateľ:
;-.      .=.,,\:í.,,, {1,I

a   ..:...'.

L ,,,,, `r`tr, l  `1,l,ť,
Meno,  priezvisko:  ..

Počet pnloh: 1
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