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Hud.bnéA#ukE

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

o použiti hudobných diel ich verejným vykonaním a veľejným prenosom v rámci hudobných  produkcií,  podujati a vystúpení (ďalej  len

Zmluva") uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni neskorších predpisov (ďalej len AutoľSký
zákon")

medzi:

:orgs:ä,j:ĺ:jaŔ::::s[:Í#s3ľá2ľľ8:áš:rast3Z\v;2:[%ôľ:#í;:h4r5a4n,ng,áľžo2#:;s6#f,P,ré3:á#skK2##9n5ý6#e[am;
reg.  č.  MV SR:  VVS/1-900/90-5828;  lBAN:  SK210200 0000 0000 0153 4012;  BIC:  SUBASKBX;

kontakt: tel.: 02/50 20 27 25 -26 -44 - 53 - 74, e-mail: produkcie@soza.sk (ďalej len  pSOZA")
a

Používatel' chľánených hudobných diel:
ObchodnémenolNazov(údd®podlaprkiušnéhoúradnéhoregistra)'.MestoŽamovlca

Sídlo/Miesto podnikania:

u|ica č.: 'NámeStie sNP 33                                                                                 PSČ, obec: 966 81   Žamovica

|ČO:00321117                                                                          D|Č: 2021111543

Dátum nanodenia ípri ozĺ«Ô/ asobo):                                   Trvalé bydlisko ípd %g. osobo/:

'Č DPH:

Bankovéspojenie:lBAN:   S,K   7    2     0    2    0    0     0    0    0    0     o.o.o    o      i    4    8    2      4L4    2    2     Bic:SvBAS.KBX

Štatutámyzástupca/pn.priwĺ.díojosobo/:,K.9rp.i.l_Penko~~.,,

Kontaktná osoba:  lng. Jozef Piecka

funkcia: primátoľ

Tel. kontakt: 0914 326 i5o

E,mail*: jozef. piecka@zamovica.eu                                                                                                                                                                     *  VyipAnenĺ`® o-mei./owo aďľosy umožn/

používaterbviuri«ňíďň;-ä-ú-käčäffýúoči~§ÚŽžŽÄ:ňkďšizii6ii-tútó`riožňosťjčLvii.,písň\.-dítfflozmiuriatiektivneŔ;ôň\unikdvaťsosozAejveiei«roMkeifome.

Korešpondenčná adľesa* :

Vypdi«, 8k je inä ako adresa sldla aldbo mista pod"ani8.

zasieianie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov vyplývajúcich zo zmluvy od sozA*:                  `                 pre  práva  k  hudooným  dieiam
..., \     -_   ...-.

ÔLÚvENSM   JLhnÁjÝ«l  ĹVÄI  Äui.mb^,

_   _   _-_`,  `-`    -----, `.

po„„„o"o,énópo"o,omari„amožn®""fflúv6akón*2#`ÍÍ„H6adn#ukT:e„€zn#Laä:::,ťľHerTe::ftĹ#E#EALĽALj3ĺfl_RastjsMva3
na  ii`taHani'i a.mail^`/i'i  aílrôeii  nnii3ĺvataľana uvedenú e-mailovú adre§u použlvateľa                          na uvedenú korešpondenčnú adľesu pEE#ľaL==

(ďaiej ien „Použwater)                                                                                                                          i                          0  4  -02-20f9

(SOZA a Použlvateľ ďalej aj ako „Zmluvné stľany")

1.        Úvodnéustanovenia

a)   Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a Použĺvateľom v súvislosti so ziskanim súhlasu na použitie chľänených hudobných
diel v rámci hudobných produkcii,  podujatl a vystúpenl (verejné vykonanie a/alebo verejný pľenós dlél)~(-aaifflléňJiudobná pľodukcia"}-~--T

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

práv na územi Slovenskej republiky udeleného Mini§terstvom kultúry Slovenskej republiky, ľecipľočných zmlúv so zahľaničnými organizá-
ciami kolektivnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom opľávnená udeľovať súhlas na verejné použitie chránených hudobných diel
s textom alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel a ďalších nositeľov práv (ďalej len „Autorl")
a vyberať za tak%o súhlas autorské odmeny.

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

d)   Použivateľ si je  vedomý,  Že  nesie  ekonomické  dôsledky  svojich  ľozhodnutl  súvisiacich  s  použitim  hudobných  diel,  a to  najmä  o  čase,
mieste, druhu,  účinkujúcich, progľame hudobnej produkcie a pod.

11.        Pľedmetzmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu -licencie  Použivateľovi  podľa ustanovenia §  19,  ods. 4,  písm.  f) Autorského zákona v súlade
s nižšie dohodnutým spôsobom použitia.:•A:%dm°mti##eosin###äÄ:%:#en,a#:,ežre°vznp##:en;aj#%v:PA#%naT,d%#y%ČM°#%e#!iňhap,tiukcM,"omobdob„mé"apo„oti`ne'pr"im,tisäw

a)   Základné zaradenie hudobnej pľodukcie:

X  podujatie so Živou  hudobnou produkciou (§ 19, ods. 4, písm. f), bod 2 Autorského zákona)
podujatie s repľodukovanou hudobnou produkciou (§ 19, ods. 4, písm. f),  bod 2 a bod 3 Autorského zákona)

podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa Živú aj reprodukovanú hudobnú produkciu, § 19, ods. 4, písm. f), bod 2 a bod
3 Autorského zákona)
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E'OzA HudobnéA#ukE

b)   Typové zaľadenie hudobnej pľodukcie:

X koncert           festival            ples            diskotéka           fiľemné, reprezentačné alebo propagačné podujatie           tanečná zábava

iné*:  Opis hudobnej produkcie:

šOu

*  Pokiar taMo používsteľ zaradí typ hudobnej produkcie, je F]otmbné vyplniľ Opis riudobneó produkcie.

c)   ldentmkácia hudobnej pľodukcle:
Názov hudobnej produkcie/podujatia:  Heiigoniéa -koncen

|nterpretiÍyýkonn/Umem:Hemonĺca

Reprodukovanáhudba:       áno       Xnie

Percentuálny podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby použitej na podujati*:                                               %
•  Pokja[ nieje možné uoČ« uvedený podiel, weďte, proslm, text iieznämy., PoHar iiouživsler nevyplšo nič, povúue šb úveäéhý óbdldlža ňeznämy.

d)   Žánľové zaradenie hudobnej pľodukcie:

X  podujatie s použitlm populámej a inej hudby
podujatie s použitlm výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby
podujatie s použitĺm zmiešanej hudby (akýkoľvek hudobný žáner v kombinácii s vážnym alebo jazzovým žánrom)

111.       Rozsah licencie*
*tm#jždeev°p#Í##8híí333:#,h%:#au#kdý|€#áti"nm#SĺŔ:ú"ap°dJepotiebnépoiňďnaspŔNnezadarieto"änkutiačNOAiakoneoddemeinúpriMukteftozmiwo,

a)   čas použitia*:
•  Vyplnte buď údde o }edmrazoNej hudobnei vodukcti, alebo pra\ňdehe opakwanQi hudobnQj produkcji, tzn. Ien jednu z možnostl,

XJednorazov   hudobná Dľodukcia*:
• Ak ido o viaoero samosta{nýoh nepravldehých hudobných produkoii v určftom obdobl (napr. turné, šnúrs a pod.), použite, pposím, tlačivo Al ako neoddetiternú prík)hu k "o Zmhive.

Doba trvania hudobnej produkcie/podujatia:

od (dátum):  ó3.o32oi-ä                 ,   atovčaseod:i6:ób                               do (dátum):o4.-o32oi8  +      -, atovčasedo:'i7:3o

Celková doba použitia hudby (počet hodin): i :oo

Pravidelne_apako\/aná hudobná produkcia. v dňoch 4nqpA dĺsĺioíéAĹ]A Íanečnó zábaiqí a pod./±

V  obdobl.. od.,                                             (dätum konania prvého podu]atia)                         do..                                             (dôlum konania poslulného poduýtia)

V dňoch:          Pondelok               Utorok               Streda               Štvhok               Piatok               Sobota               Nedeľa

Čas, v ktorom sa hudobná produkcia/podujatie koná:                   od:                                                   do:

Opis doby použitia hudby:

b)   Miesto použitia:

Názov zariadenia,  priestoru, prevádzky a pod.: 'Kultúmy dom

Adresa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.: Dolná 261ffi5

Druh zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:  Ku"my dom

c)   Kapacita miesta použitia*:
* Marimälna kapacäa osôb y pňestore, kde sa hudobnô produkcia uskutoéňúo. urienä kolaudačným abbo obdobným úradným pzpodnutlm.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie:  i84

V pľipade, že nie je možné uvjesť maximalnu k?pacitu osôb v priestore, uviesť plochu v m2 prevádzky,  priestoru,

priestranstva a pod.:
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m'OIA HudobnéA#ukE

d)   Vstupné*:`tiv::#:ap%2es:ä:::::::::Í:r;:::3:3rš!:::::::::::(on:::::::::::::::::::::::::::::::::::::tim::::::::::::::::::::::::::::::::::::rih::::::::::::::::::::::::::::::::::::__

•                 J,,, Vstupné r`aI
5,00 €

3.

4.

5.

I .,,,,,,,

7.

8'

10-

I .,,,,,,,

2.

13.

15.

I .,,,,,,

16.
1

17.

8.

20'

* Uviesť aj dobTwoľné alalebo nubvô vstupné, ak je stanwenô, ahbo nubNÔ vstupnô uriesĽ ei v prlpad®, ak vstupné nie je vôbec stanwerié.

"pripp°%:rjevsv"pP:J3:tistmpae#néEo;óó;Ä[:::§;§h#o#§#:##o#qp.nôh°nahudobnúpmdukdu(napľ,Vstupnôvhodmlo20,00€zahmakomumnévhodnďe3,oo€vtahm

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

*WpmslenpouŽNsbľ,ktoýorganizuóehudobnôiirodukciet}mufiremnépodu]tie,flremnôoslavo,pbsypromoskoieapod.,prikloqohiistupnéniejevybeTené,abboskidoohudobnú

produkciu na pozvánky kbých priUstie nie je spoplatnené.

lv.      Autoľská odmena

a)   Používateľ sa zaväzuje za súhlas § použitim hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradiť SOZA autoľskú odmenu podľa účinné-
ho  Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných  diel v rámci  hudobných  produkcií,  podujatí  a vystúpení  (verejné vykonanie

'    a verejný prenos diel) (ďalej len „Sadzobník"), ktoý je uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozicii na nahliadnutie v sidle SOZA.

b)    Použivateľ  sa  zaväzuje  uhľadiť  autoľskú  odmenu  vo  výške  určenej  podľa  pism,  a)  podľa  tohto  článku  a  v  lehote  splatnosti  uvedenej
na faktúre.

c)   Autorská odmena sa v zmysle tohto článku považuje za uhradenú dňom pripĺsania faktuľovanej sumy na účet SOZA uvedený v záhlavi tejto
Zmluvy alebo zaplatenĺm v hotovosti do pokladnice SOZA.

d)   Zmluvné strany sa dohodli,  že ak Použivateľ nezaplati  SOZA autorskú odmenu  riadne (vo výške uvedenej na faktúre,  kde je predmetná
autoľská odmena vyúčtovaná), včas (v lehote splatno.sti uvedenej na faktúre, kde je predmetná autorská odmena vyúčtovaná), má SOZA
voči  Použivateľovi  náľok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  10,00 €.  Nárok  na zmluvnú  pokutu  SOZA voči  Používateľovi  vzniká  prvým  dňom

omeškania  so  zaplatenim  autorskej  odmeny  alebo jej  časti.  SOZA má  popri  zmluvnej  pokute  podľa  čl.  lv.,  pism.  d)  tejto Zmluvy  nárok
aj na náhradu škody v plnej výške.

V.      Zoznam použiúch huqobných diel

a)    Používateľ sa zaväzuje do  15 dní od uskutočnenia hudobnej  produkcie pľedložiť SOZA úplný zoznam všetkých skutočne živo predvede-
ných chránených diel s uvedenim ich názvu a údaja o autorstve (ďalej len nzoznam"),

b)    Pokiaľ  použivatel'  Zoznam   predvedených   hudobných   diel  vyplnený  v  zmysle  Autor§kého  zákona   nedoľučí   ani   v  lehote  uvedenej
vpism.a)tohtočlánku,zaväzujesazaplatiťzmluvnúpokutuvovýške20%zfakturovanejautorskejodmenyzahudobnúprodukciu,vsúvislosti
s  ktorou  Zoznam  nepredložil  (t. j.  20  % z celkovej  autorskej odmeny,  ktorá je fakturovaná v súvislosti  s  hudobnou  produkciou,  ku  ktorej
nebol  SOZA Zoznam predložený Používatel'om  riadne a včas).  SOZA má popri zmluvnej pokute podľa čl, V„  pism.  b) tejto Zmluvy nárok
aj na náhradu škody v plnej výške.

c) stanovenia podľa plsm. a) a b) tohto odseku sa nepoužijú v prípade použitia reprodukovanej hudobnej produkcie.I Názovhudobnéhodiela                     |                                 Autoľ(i)hudby* Autor(i) textu* 1          počet          1!predvedení"|

1 v prílohe
1'[

2.
!

3'

4.1

5.

Q.'

'(

1

1

* Nwytinutnô uvies« qj uprawovstercN, spracwaMov, aranžôrow a pnekladaleľov. m PokjaT použlvabr neu\iedle poôet predvedení hudobného diela v rámci použjtia. mó sa za to, Že ido len

ojednopredvedonie.Vpripaclo,akuvedonóC\buľksnl®j®dostotočn&,poúžívaMpoh.ču|®8vyplnenlmZoznomum®d`iod®nýchriudobnýchdlelmtlačNoA3.konooddow
Mnoj príloh. bflo Zmluw
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Vl.     Osobitné uStanovenia

a)   Súhlas po§kytnutý na základe tejto Zmluvy nezahŕňa súhlas s iným spôsobom  alebo rozsahom  použitia hudobných  diel. ako je uvedené
v čl.11. a 111. tejto Zmluvy, Používateľ je povinný rešpektovať osobnostné práva nositeľov práv a použivať diela len spôsobom,  ktorý nezni-
žuje ich  hodnotu.  Použivateľ nie je najmä opľávnený do autoľských diel zasahovat', doplňovať ich či ich upravovať, aranžovať ani zaradiť
dielo z repertoáru SOZA do iného diela bez samostatného súhlasu nositeľov práv. Súhlas priamo od nositeľa autoľských pľáv je potrebný
aj v pripade, keď si Použĺvateľ objedná vytvorenie diela,  ktoré bude spracovanim, úpravou, aranžmánom či  prekladom chráneného diela.
Používateľje jediným subjektom, ktoú nesie zodpovedno§ť za splnenie týchto povinnosti a za vysporiadanie prípadných nárokov vyplýva-

júcich z osobnostných präv autora hudobného diela či iného nositeľa práv k hudobnému dielu.

b)   Použivateľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti používať chránené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skutočnosti, Že táto
Zmluva sa nevzťahuje na nadobudnutie hudobných diel ani žiadnym spôsobom nemá vplyv na legálnosť nadobudnutia hudobných diel.

c)    Používateľ sa  zaväzuje,  že  umožni  SOZA vykonať kontrolu  používania  chránených  hudobných  diel  podľa  tejto  Zmluvy,  najmä  umožní
SOZA voľný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v pľípade, že je na hudobnú produkciu kontľolovaný vstup, umožni voľný vstup
na hudobnú produkciu osobe,  ktorä sa preukáže preukazom inšpektora SOZA), umožní SOZA nahliadnuť do účtovných dokladov súvisia-
cich s hudobnou produkciou, predloži na základe vyžiadania požadované dokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umožni vyhotove-
nie obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykonať
kontrolu v súlade s ustanovením §  166 Autor§kého zákona a použiť zl§kané infomácie výlučne na účely výkonu kolektivnej správy.

d,#ájčee,pyo;k%;nn:t:o#tíj:äjesr;rT;tperjí:#,ľuavÁ,utaokrséjh:::%:síoa:tí§aĺ:kzotne:t:#ua#eajk:oanjt:o;yr#e;:osnt{:oľítsď:,#no:#éaj#;ľ:::

aj akákoľvek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi SOZA a Použivateľom (ďalej len „Komunikácia") sa považujú za dôverné in-
fomácie a sú podľa svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. Použivateľ sa týmto zaväzuje, že Údaje a Komunikáciu
neposkytne bez písomného súhlasu  SOZA tretim osobám, s výnimkou  právnych, finančných,  daňových  alebo iných odborných  poradcov
a osôb, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti použí-
vateľov vyplývajúce z osobitných  právnych predpisov (ako napľ. povinné zveľejňovanie zmlúv podľa zákona č.  211/2000 Z. z.).

e)   SOZA zodpovedá za rozúčtovanie uhradenej autorskej odmeny na základe Použivateľom doručeného Zoznamu a účinného Vyúčtovacieho

poriadku SOZA.

f)     Používateľ Úmto vyhlasuje, že osoba uvedená za Používateľe ako Kontaktná osoba je opíávnená vykonávať všetky pľávne úkony súvi-
siace s touto Zmluvou v mene Používateľa. Pokiaľ Kontaktná osoba nie je uvedená, platí, že tieto úkony je oprávnený vykonávat` uvedený
Použivateľ alebo jeho Štatutárny orgán.

g)   Dolupodpĺsaná  osoba  vyhlasuje,  že je  za  Použivateľa  alebo v jeho mene oprávnená  svojím  podpisom  vykonávať všetky  právne  úkony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazať Používateľa na pľáva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

h)   Používateľ súhlasi  s  doručovanim  dokumentov vyplývajúcich  zo Zmluvy,  vrátane výpovede tejto Zmluvy,  prostredníct\/om emailovej  ad-
resy PouŽívateľa,  uvedenej za Použivateľa v záhlavi tejto Zmluvy, ak Používateľ zvolil túto možnosť v záhlaví Zmluvy. Takéto dokumenty
sa považujú za doručené v deň doručenia elektronického potvľdenia o doručenĺ emailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailové-
ho konta alebo emailového servera, ktoľý je Použivateľom v zmysle tejto Zmluvy určený na elektronickú komunikáciu so SOZA. V pripade
nedoručenia elektronického potvrdenia podľa 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 Použlvateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Vll.    Záveľečné ustanovenia

a)   Táto Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú,  a to na dobu uvedenú v čl.111.,  pism.  a) tejto Zmluvy.

b)   Používateľ vyhlasuje,  že  všetky  údaje v tejto  Zmluve  sú  úplné,  správne  a  pravdivé,  že  nezamlčuje  žiadne  skutočnosti,  ktoré  by  mohli
mať vplyv na  uľčenie výšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti  potrebné na plnenie podľa tejto Zmluvy.  Použlvateľ
sa zároveň zaväzuje akékoľvek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktoúch mal alebo musel vedieť,  písomne oznámiť SOZA najne-
skôľ v lehote do 15 kalendámych dni odo dňa,  keď §a Použivateľ dozvedel o týchto zmenách, alebo odo dňa,  keď o nich mal alebo mu§el
byť informovaný, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  Používateľ zároveň berie na vedomie, že náhradu pripadných Škôd,

pripadne nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo neprav-
divých  údajov  po.užívateľom,  prípadne z  neskorého oznámenia zmien  údajov súvisiacich  so Zmluvou,  bude  SOZA uplatňovať v zmysle

prĺslušných ustanoveni Autoľského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných prävnych predpisov.

c)    Použivateľ vyhlasuje,  že  bol  pľed  uzavretim tejto  Zmluvy v súlade s  §  169,  ods.  3 Autorského zákona  SOZA informovaný o  kritériách,
na základe ktorých boli určené odmeny, t. j. že sa oboznámil so Sadzobnĺkom.
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1)    Plsomnými, oboma Zmluvnými stranami podpísanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.
2)    Prostredníctvom naskenovaného a podpisaného tlačiva na to uľčeného (tlačivo „Dodatok").

3)   V pľipade návrhu  zmeny alebo doplnenia zo strany Používateľa spôsobom  podľa čl. Vll,,  pism.  d),  bod 2) tejto Zmluvy musi  bw sken
tlačiva „Dodatok" s podpisom Použivateľa doručený z e-mailovej adresy uvedenej v identifikácii Používateľa podľa tejto Zmluvy a následne
dodatočne potvľdený a podpísaný zo strany SOZA. Dodatok sa v tomto prĺpade považuje za uzavľeú momentom doručenia elektronic-
kého potvľdenia o doručení emailovej správy obsahujúcej naskenovaný a oboma stranami podpísaný dodatok z emailového konta alebo
emailového servera, ktoľý je použivaný použivateľom v zmysle tejto zmluvy na elektronickú komunikáciu so sozA. V pripade nedoľučenia
elektronického potvrdenia  podľa predošlej vety sa Zmluvné strany dohodli,  Že za dátum  uzavretia dodatku  sa považuje dátum druhého
odoslania oboma Zmluvnými stranami podpisaného skenu tlačiva „Dodatok" z emailového servera SOZA na emailovú adresu Použivateľa
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

e)   Zmeny  údajov  v  identifikácii  Použĺvateľa  podľa  tejto  Zmluvy,  ľesp.  zmeny  údajov  o  spôsobe  alebo  rozsahu  použjtia  diel  podľa  čl.  11.
a čl.111. tejto Zmluvy. ustanovenia o dobe twania Zmluvy a o uzatváraní dodatkov elektľonickou fomou (naskenované a podpisané tlačivo)
v zmysle čl. Vll, tejto Zmluvy je možné vykonať len prostredníctvom dodatku k tejto Zmluve (tlačivo „Dodatok"), a to na základe pisomnej
alebo  e-mailovej  žiadosti  Použivateľa.  Pokiaľ sa  SOZA a  Používateľ dohodnú  na znení  dodatku  o  zmene  údajov,  dodatok sa  považuje
za uzavretý dňom podľa čl, Vll.,  pism. d) tohto článku Zmluvy.

0    Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 69, ods. 6 Autorského zákona, t. j. skutočnosti, že ak udele-
nú licenciu nevyužije vôbec alebo nevyužije sčasti, nemá pľávo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. Používateľ ďalej vyhlasuje,
že si je vedomý skutočnosti,  že nepoužitie hudobných diel na predmetnej  hudobnej produkcii  nemá za následok automatický zánik jeho
záväzku uhľadiť autorskú odmenu v zmysle článku  lv. tejto Zmluvy.

g)   Zmluvné  strany  sú   oprávnené  jednostranne  písomne  vypovedať  túto  Zmluvu  doručenim  výpovede  druhej  Zmluvnej  stľane.  Výpo-
.    vedná  doba  začina  plynúť  dňom  nasledujúcim  po  dni,  v  ktorom  bola  druhej  zmluvnej  strane  výpoveď  doručená.  Výpovedná  doba  je

14 kalendárnych dni.

h)   Zmluvné strany sa dohodli, že SOZAje oprävnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autorských odmien
v Sadzobníku vzťahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. SOZA je povinná takúto zmenu plsomne alebo elektľonicky na e-mail Používateľa
uvedený v záhlavĺ tejto Zmluvy oznámiť Používateľovi minimálne jeden  mesiac pred  účinnosťou takejto zmeny.  PouŽívateľ je oprávnený
v pripade nesúhlasu s takouto zmenou pisomnou fomou vypovedať túto Zmluvu pľed uplynutim tejto lehoty ku dňu účinnosti takejto zmeny
Sadzobníka.

i)    Vo veciach  neupravených  touto  Zmluvou  platia  ustanovenia Autorského zákona  a zäk.  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonnika v zneni
neskorších predpisov (ďalej len „ObčianSky zákonník").

j)     Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre Používateľa. Zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. Zmluvné strany sa zároveň do-
hodli, že ak použitie chľánených hudobných diel špecifikované v čl.11. a 111, Zmluvy pľedchádza dátumu podpisu Zmluvy,  urovnávajú touto
Zmluvou  vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z neoprávneného zásahu do autorských  práv vo vzt'ahu k podujatiam Špecifikovaným
v čl.  11. a 111. Zmluvy, a toto použitie je zohľadnené v autorskej odmene.

k)    Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovanim sú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.

Za Používateľa:

V Žamovici

Meno,  priezvisko:  Kamil Danko

dňašô-.ol.2o-ig

Piatné od 112016

Za SOZA:

V Bratislave dňa
- 4  -02=  2019

Podpis:  ..'.`.'`' ....

s|ix:npsľw;äo:kaľh:y!n?i'ľfi&##W

'Č°:,%%;p8:%FKĺD::!Í:í;%ĺsa?8:3?5601
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ZoZNAMživopREDVEDENÝ-éHHUDOBNÝóňLĎÍELue"áĺávvá";`;;'áún3:'áiéíäri`---`   E.  R  Á T  I  S  L A V  A   82i  08.  Flastislavova

Používatep:

Názovhudobnejpľodukcie/podujatia:HLg!Lgg±.eg±n~Ce~r!,...__,

Dátum konania hudobnej Produkcie Ía/ebo dáíumy konani.8 od -ďo): 03.03.2019

Miesto konania hudobnej Produkcie Ínézw s adress mĺosía konanĺ.8/: Kultúmy dom. Dolná 261/25,

Ívýkonnĺ umo/cĺ): , HeligonicaInteľpreti

966 81 Žamovica

_
r                  Názciv   hudobného  diela                   1 Au{or(T)  hudby'                                Í Autor(i)  tc.xtu Púcet  predv.€.d€.nľ    |

Meslačik uŽ dávno vyšiel ľudová !

Chcela by som chcela Danu§e Baítošová Danuše Bartošová

Ej holubok biely Danuše Bartošová Danuše Bartošová

4 Tam bllzko pri Trenčíne Danuše Bartošová Danuše Banošová

Ňáčo mi je ftajárečkaČervenáľužlčka Danuše Bartošová Danuše Baľtošová

ľudová

Šuhajko moj Danuše Badošová Danuše Baftošová

Vydývali cigánku ľudová

Už sa nám zvečeriio Danuše Bartošová Danuše Banošová

1o Škovránok maličký Danuše Bartošovä Danuše Bartošová
-,               Jj-'

Ĺíé-Ŕ-ó k iičku Danuše Bariošová DaTtuše Bariošová

12 Súmrak na Golgote Danuše Badošová Danuše Banošová

Zavľl očká v mojom náľučl Danuše Baľtošová Danuše Bariošová

Čla že je to holubička Danuše Banošová Danuše Bartošová

15 Ďatelinka Danuše Bartošová Dan uše Bariošová

Jahody ľudová

[17 Mednanské dlevčatá ľudová

Poniže lesíka rudová

r2o.
• Nevyhnumô uvlost ej upravovtieloM, spTacovaterov, ararižôrov a prekJadateloM.

"Pokiaľpoužívtieľnsuvediepočespredvedenlhudobnôhodielavrämc]použítia.mäsazato,žoidek}nojednopred\iedenie.

vpripad®,ž.nahudobnuvodukciimduóaubolopreinpdepýc.hvlac.h.uq3bnÝepdl.®hpp?lT..esI!TČUP.q®.TeEOT_!!:3_I!93?Zľ9T_U_\Žľ.O.Pľ#!3±,nýckLh.±_°PP.ý.C.h.,!É!:-N:.ÄrEáä;`ú;äri;í;;ňkhúrióJyrihwád.imushriad"óviapoduósuhudo"prúukcii.-Tiaéivonäód®tmawwiw.sozo;skvsekcii,,použ]vai®r'-„Chc®mu6poriadať

ver®Ónôkultúm®podu)8tio"včasti„Ostiihiôtiačivô".

Reprodukovaná hudba                         `-r  áno                       'žz  nie

Percentuálny podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby použitej na podujati*:                                   %
•PoHainieje'riožnéurä{uvedenýpodri,uNecrié,prosim,text:jieznômy.."8]poúHv8}Bine\äfflš-e-ffi€fi6v-ažEúesauvedenýpodíeizsnezna"

Vzmysleustanovenia§.168,ods.3Autorskéhozákonajeuspoľiadateľverejnéhokultúmehopodujatiapovinnýdo15dnipouskutočnenipodujatiapľed-
ložiť SOZA Úplný zoznam všetkýoh skutočne živo predvedených chránených hudobných diel s uvedenim ich  názvu a údaja o autorstve.

Zoznam živo pľedvedených  hudobných  diel je  nevyhnutným  dokladom  pre rozúčtovanie  prijatých  autorských  odmien  nositeľom  práv.  Počet hudobných  diel
uvedených v zozname živo predvedených hudobných diel nemá vplyv na výšku autorskej odmeny. Autorská odmena je stanoverJĹm-udelenleÉúhla§uJ
llcencie na použ]tle domác®ho a zahľanlčného r®pertoáru cl`ľánených hudobných diel, nl® za počet pľedvedených hudobný

Ja+-

ff:§-
Dátum: 30.Oi.2oi9                       Vyhotovil: 'lng. Jozef piecka                                                     Podpis za použivateľa:  ................Hd=

iB!;S#i%V:a:i,äk2tí#o3:ir:ar!%%:2V4!:#:,S7:guúBe#;!y;Č;:2:0:#Zn3í5go,Ť`a#5D:P:HoWÍ|%2e!2-8i#-6k#-?:Eý7#4YdisŔamv,vsso"sj#oTgí58
e-mail: produkcie@soza.sk                                                                                                                                                                                                  .\


