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HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

éri,.Žj2"?,ý4/"„ĺ-

A,B
H!j(}o[)ne  {irodukcie

o použiti  hudobných  diel  ich verejným  vykonaním  a verejným  prenosom v rámci  hudobných  produkcii,  podujatí  a vystúpeni  (ďalej  len

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

medzi:

Organizácia kolektivnej správy práv:  SOZA-SlovenSký ochľanný zväz autorgký pi.e pľáva k hudobným dielam;
so sídlom:  Rastislavova  3,  82108  Bratislava  2;  lčo:  00178 454,  DIČ:  2020795601,  lč  DPH:  SK2020795601;
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 (d'alej  len  „SOZA")
a

Používatel' chľánených hudobných diel:

Obchodné menolNázov (údaje podla prisiušného úradného rogistra).. Mesto Žamov.ioa

Sidlo/Miesto podnikania:

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

|ČO:00321117                                                                              D|Č:  2021111543

Dátum narodenia ípn` %ĺ.cke/. osobe/:  ;                                        Trvalé bydlisko ĺpn. ýzĺ.cAe/' osobô/:

lč DPH:

Bankovéspojenie:lBAN:   S    K    7    2      o    2    óVo      o    o    o    o      o    o    o'o       i    4    8    2      4    4    2:2     Bic:suBASKBx

Štatutárny zástupca /pn. právnĺ.cke/ osobe/:  tKamil  Danko                                                                                                     funkcia: primátor

Kontaktná osoba: ing. Jozef piecka                                                                                                                               Tel. kontakt: ogi4 326 i5o

E7mail*:  jozef.piecka@zarnovica.eu                                                                                                                                                                      *  Wp/nenĺ.e e-ma//ove/. adr6sy umožnĺ'

pouŽívateíójí urob« práJne úkdrii vóči sozA, pokjar si zvolí {úto možnosť v čI. VII., pism. d) tefto zmluvy, a efeHlvne komunikovsĽ so SOZA aó v eleklronickej fome.

Korešpondenčná adresa*:
* Vyplniť, ak je inä ako adresa sídla alebo miesta podnikania.

Zasielanie faktúr a  akýchkoľvek  iných  dokumentowyplývajúcich  zo  zmiuvy od  sozA*:                          :j!~&J J äi#8#`` }    Uí#ĺifíf\m*  i    ávÄĹ   ffiu ri3RSÄ `Í
*powa"obutizvo/onámužwsto/omanwamožnosm"'aMÚV"énk:"uo;:ndéedn°íuľoe:e"šzpa;';|a3:::uľgd°r"eéssjd/pďää;°apť°é#&tť#:ra,:'T\`,tiŕ^\hL{;gčSíú;:ľp`Lč{í':{:«T„"

na uvedenú e-mailovú adresu  používatel'a
Ĺ)(išh

(ďa,ej ,en „používateľ)                                                                                                                                        j                             #?   -Ôg-2äíä

(SOZA a Používatel' ďalej aj ako „Zmluvné strany") ~íijmo„               ~     ~ú     `ič;Íšťov-äí,{sT=;

1.         Úvodnéustanovenia

a)Tátozmiuvaupravujevzájomnévzt'ahymedzisozAapoužívateľomvsúvisiostisoziskanim~tŤhŤä;jLfiľ#aT;ou-žitieTč
diel v rámci hudobných  produkcií,  podujatí  a vystúpeni  (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (ďalejlen T,h

"dobných
rodukcia#L.«,_w~

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  Ministerstvom  kultúry Slovenskej republiky,  recipročných zmlúv so zahraničnými organizá-
ciami kolektívnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udeľovat' súhlas na verejné použitie chránených hudobných diel
s textom alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel a ďalších nositel'ov práv (d'alej len „Autoľi")

a vyberat' za tak%o súhlas autorské odmeny.

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

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

11.        Pľedmetzmluvy

Predmetom  tejto  Zmlu.vy je  udelenie  súhlasu  -licencie  PouŽívateľovi  podľa  ustanovenia  §  19,  ods.  4,  písm.  f) Autorského  zákona  v  súlade

s  nižšie dohodnutým  spÔsobom  použitia*:
*  V každom bode s viaceými možnosťami na výber označ;ĺľ krížikom bn jeden spôsob; ak ide o viacero hudobný?h produkcií v určitom obdobl, tumó, šnúru a pod„ použite, prosim, tlačivo

Al  ako neoddeliteľnú prílóhu k {efto Zmluve, tzn. , že v pripade vyplnenia {Iačiva Al  sa nasledovný Člänok nevypíňa.

a)   Základné zaľadenie hudobnej pľodukcie:

podujatie so živou  hudobnou  produkciou  (§  19,  ods.  4,  písm, f),  bod  2 Autorského zákona)

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

X   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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b)   Typové zaradenie hudobnej produkcie:
koncert            festival            ples            diskotéka            firemné,  reprezentačné alebo propagačné podujatie

`X  iné*:  Opis hudobnej  produkcie: Dni mesta

PokiariaktopouživaterzaradiqphudobnejprodJkcie,je.potrébhévypMOpishúdobhejprodukcie.

c)    Identifikácia hudobnej pľodukcie:

Názov hudobnej  produkcie/podujatia:  tDni mesta Žarnovica 2oig

tanečná zábava           ' šou

lnterpreti  ĺYýkom/ Ume/Cĺ.): spEVÁCKA sKupiNA pRAMEŇ,  KAPELA SoKOLy, TANEČNÁ SKUPINA BARDFA,  SKUPINA METALINDA,  LINA

MAYER,  BATIDA, ZUŠ,  FOKLKLÓRNA SKUPINA HÁJ. VERONIKA RABADA,  HEĽENINE Očl, ARCON

Reprodukovaná hudba: Xáno             nie

Percentuálny podiel  reprodukovanej  hudby zo všetkej  hudby použitej  na  podujatí*:   Neznámy    ````     ` `%
*  Pokia[ nie je možné urč« uvedený podiel, uveďte, prosim, text: jieznämv, Pokjaľ pouŽívateľ nevypíše nič. považuje sa uvedený -podiel za neznámy

d)   Žánrové zaradenie hudobnej pľodukcie:

X  podujatie s použitím populámej a inej hudby
podujatie s použítim výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby

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

111.       Rozgah  licencie*
r '  Ak ide o viacero rôznych hudobných produkcil, koncenné turné či. šnúru a pod., je potíebné použiť na správne zadanie tohto člänku tlačivo Al  ako neoddetiteínú prilohu k tojto Zmluvo,

tzn.. že v prípade vyplnenia tlačiva Al  sa naslodovný člänok nevyplňa.

a)   čas použitia*:
*  Vyplňte buď údaje o jednorazovej hudobnej produkcii, alebo pravidelno opakovanej hudobnoj produkcii, tzn. Ien jednu z možnosti.

XJednoľazová hudobná Drodukcia*:
* Ak ide o viacero samostatných nepravidelných hudobných produkcií v určNom období (napr. tumé, šnúra a pod.). použite.  prosím, tlačivo Al  ako neodde«ternú prílohu k tejto Zmluve.

Doba trvania hudobnej produkcie/podujatia:

od  (dátum):  o6.ógr2`ól`9`                 ,   a to v čase od:  i5:oo                                do (dátum): o7.og2oig                   ,  a to v čase do: 23:i5

Celková doba  použitia  hudby (počet hodín): 5:3o + 7:3o

.     .Pravidelne opakovaná  hudobná produkcia v dňoch  /napí  ďís/Íoíé/Í}A Íanočnézába\/yapodj±

V  obdob'i..  od..`\         -                                       (dôtum konania pTvého podujatia)                            do'.                                                  (dátum konania posledného podujatia)

V dňoch:           Pondek)k                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.: Park na UI. Andreja Siádkoviča

Adresa zariadenia,  priestoru,  prevádzky a pod.: Ulica Andreja Sládkoviča, 966

Druh zariadenia,  priestoru,  prevádzky a  pod.:  Verejné pristranstvo

81   Žamovica

c)   Kapacita miesta použitia*:
* Maximálna kapacila osôb v priestore, kde sa hudobnä produkcia uskuíočňuje, určenä kolaudačným alebo obdobnýmúradným rozhodnutim.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej  produkcie: cca  i2oo

V pripade,  Že nie je možné uviesť maximálnu  kapacitu  osôb v priestore,  uviest` plochu  v m2 prevádzky,  p+iestoru,

priestranstva a pod.:

PI@tne  o(_j   1 /,''.tu 1 t: Sľ'.č'l.,`ä  é  z  ž
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d)   Vstupné*:
•{#§:'ap%e§":#mnndfinheu#p}ňn:!Pr::k_c:_k

\ vstupnéna|       ztoho       1
IiTľr.miRTu _

lkonzumne     i
produkciu*   |                              i

1. o"!
2.

3.

4`

5.

onapr.festivaljepotrebnépoužiľnasprávnezadanjevstupnéhotlačivoA2akoneoddeliteľnúprilohuktejtoZmluve,tzn.vpripadevyplnenia

Vstupnénal        ,      L            1
h„hr^hní,     |       Ztono        |Ilu

i'}

I
Uviôsť d dobrovoľné alalebo nuk)vé vstupné. ak je stanovené, alebo

I .,,,,,,,

2. !

13.

4.

5.

\Ýstupné  na

ztohQ       l
hudobnú konzumné]

17`

8.

20.

nulové vstupné uviesľ aj v pÍípade, ak vstupné nie je vôboc stanwôné.\1,,+,\,,  \,,  \I\ ,,,, `,``'"'V  --.- _ -.--.- ` ----- r     _`   _     ,
*:vn:::a;ä€Í,§*;í;tiŕEaŤÉäínuĺmŔo;;o;Íeaó:hdÉhnoo#sktS#uu##9hnoéz3o.ovôtgpnéhnaMobn„rodukc„VS"Pnévhodnotem,0„zahŕňakonzumnévMote„„vtakm

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

'Vyplňslenpoužívaw,Hoýorganizujohudobnép.r?duk?iowpufiremnépodujatie.fiiremnáoslava,plesypromoakcjeapod.nriHoýchvstupnéniojovyborané.abboakjdeohudobnú

pródukciu na pozvénky, ktoých prijalie nie je spoplatnené.

lv.      AutoľSkáodmena

a)    Použivateľ sa zaväzuje za súhlas s použitlm  hudobných diel,  špecifikovaný v tejto Zmluve,  uhrad" SOZA autorskú  odmenu  podl'a účinné-
ho  Sadzobníka  autorských  odmien  za  použivanie  hudobných  diel v  rámci  hudobných  produkcii,  podujati  a vystúpeni  (verejné vykonanie

averejnýprenosdiel)(ďalejlen„Sadzobník.`),ktorýjeuverejnenýnawww.soza.skalebokdispoziciinanahliadnutievsidleSOZA.

b)    Použivateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  autorskú  odmenu  vo  výške  určenej  podľa  pĺsm.  a)  podľa  tohto  článku  a  v  lehote  splatnosti  uvedenej
na faktúre.

c)AutorskáodmenasavzmysletohtočlánkupovažujezauhradenúdňompripisaniafakturovanejsumynaúčetSOZAuvedenývzáhlavitejto
Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti do pokladnice SOZA.

d)    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ak  Použivatel'  nezaplatí  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 autorská odmena vyúčtovaná),  má SOZA
voči  Použivateľovi  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  10,00  €,  Nárok  na  zmluvnú  pokutu  SOZA voči  Použivaterovi  vzniká  prvým  dňom

omeškania  so  zaplatenim  autorskej  odmeny  alebo jej  časti.  SOZA  má  popri  zmluvnej  pokute  podľa  čl,  lv.,  pí§m.  d)  tejto  Zmluvy  nárok

aj  na  náhľadu  škody v  plnej  výške.

V.       Zoznam použitých hudobných diel

a)    Používatel' sa zaväzuje do  15  dni  od  uskutočnenia  hudobnej  produkcie  predložit'  SOZA úplný zoznam  všetkých  skutočne Živo  predvede~
ných  chránených  diel  s uvedením  ich  názvu  a údaja o autorstve (ďalej  len  „Zoznam").

b)    Pokiaľ   použivatel'   Zoznam   predvedených   hudobných   diel   vyplnený   v   zmysle  Autorského   zákona   nedoručí   ani   v   lehote   uvedenej
vpísm.a)tohtočlánku,zaväzujesazaplatit'zmluvnúpokutuvovýške20%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  Použivateľom  riadne a včas),  SOZA má  popri  zmluvnej  pokute  podľa  čl,  V„  písm.  b) tejto Zmluvy nárok

ai  na nanraau sKOcly V Plne| Vysht;.c)Ustanoveniapodľapisma)ab)tohto odseku  sa nepoužijú v pripade  použitia reprodukovanej hudobnej produkcie.

kiáTh`i  hiifl^hnáhn  hiÄla                      1                                  Autor(i)  hudby*                                  |                                  Autor(i)  textu*                                  |

lllI=ZH#=-|predvedení"|

lLLl ,_ĺ__1_____,,,,,,.__,,...,_I...l..,,.,_...._ll,,llllllllllllĹlllllllllllllllllllllllllllllllllllll-lllllllll-
v l 3 prílohách (Častlach)                                      !                                                                                                 |!1
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'

i

!
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*NOO/'edvyhnutnéuriesťaýupravovatelov,spracovalelo!,.arapžé.rov.apr?kl.adplelw.:F,o_knia_l_P,Ľ_u_žríĽ:.te.I:.O.u.:.±re,Ľ';'ä'i;úváóó;i-e:i'É,;padeftku;odonótabu,,kaniojodosto`očnó'použ,vat.rpoknčuj.svyplnonim
očetpredvedenlhudobnéhodielavrámcipoužitia,mäsazato,žeidg.Ie.pZozhamuprodvedenýchhudobnýchdielnatiačlveA3akoneoddoli-

t®l'n.j príloh® t®jto Zmluvy.

-L`'č",``,-,l,ť,,    7   `žíj?t,
Sĺ`i är!ä  3  z  :,
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Vl,      OSobitné ustanovenia

a)    Súhlas poskytnutý 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 rešpektovat' osobnostné  práva  nositeľov  práv  a pouŽívať diela  len  spôsobom,  ktorý nezni-

Žuje ich  hodnotu.  PouŽívateľ nie je  najmä oprávnený do autorských  diel  zasahovať,  doplňovat' ich  či  ich  upravovať,  aranžovat' ani  zaradit`

dielo z repertoáru  SOZA do iného  diela bez samostatného súhlasu  nositeľov práv.  Súhlas priamo od  nositeľa autorských  práv je potrebný
aj v pripade,  keď si  Používateľ objedná vytvorenie diela,  ktoré bude spracovanim,  úpravou,  aranžmánom  či  prekladom chráneného diela.
Používateľ je jediným subjektom,  ktorý nesie zodpovednost' za splnenie týchto povinností a za vysporiadanie prípadných  nárokov vyplýva-

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

b)    Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti používať chránené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skutočnosti, že táto
Zmluva sa nevzt'ahuje na nadobudnutie hudobných  diel ani žiadnym spÔsobom  nemá vplyv na  legálnosť nadobudnutia hudobných  diel.

c)    Použivateľ  sa  zaväzuje,  že  umožní  SOZA  vykonat'  kontrolu  použivania  chránených  hudobných  djel  podľa  tejto  Zmluvy,  najmä  umožni
SOZA voľný vstup na miesto konania  hudobnej  produkcie (v pripade,  že je na hudobnú  produkciu  kontrolovaný vstup,  umožni voľný vstup

na  hudobnú  produkciu  osobe,  ktorá sa preukáže preukazom  inšpektora  SOZA),  umožní  SOZA nahliadnut' do  účtovných  dokladov súvisia-
cich  s hudobnou  produkciou,  predloži  na základe vyžiadania požadované dokumenty súvisiace s hudobnou  produkciou,  umožní vyhotove-
nie obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly,  SOZA sa zaväzuje vykonať
kontrolu v súlade s ustanovenim  §  166 Autorského zákona a použit` získané informácie výlučne na účely výkonu  kolektívnej správy.

d)    Údaje  poskytnuté  Používateľom  v  tejto  Zmluve,  ako  aj  v  súvislosti  s  výkonom  pripadnej  kontroly  budú  zo  strany  SOZA použité  výlučne
na účely výkonu kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona.  Údaje z tejto Zmluvy, ako aj z prípadnej kontroly (ďalej len „Údaje"),  ako
aj  akákol'vek iná  komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi  SOZA a  Používatel'om  (ďalej  len  „Komunikácia")  sa považujú  za dôverné in-
formácie a sú  podľa svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. Použivateľ sa týmto zaväzuje, že Údaje a Komunikáciu

neposkytne bez pisomného súhlasu  SOZA tretím osobám,  s výnimkou  právnych,  finančných,  daňových  alebo iných  odborných  poradcov
a osôb,  ktoré sú viazané povinnost'ou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti použí-
vateľov vyplývajúce z osobitných  právnych  predpisov (ako  napr.  povinné zverejňovanie zmlúv  podľa zákona č.  211/2000 Z. z.).

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

poriadku  SOZA.

f)     Používateľ týmto  vyhlasuje,  Že  osoba  uvedená  za  PouŽívateľa  ako  Kontaktná  osoba je  oprávnená  vykonávat' všetky  právne  úkony  súvi-
siace s touto Zmluvou v mene PouŽívateľa.  Pokiaľ Kontaktná osoba nie je uvedená,  plati, že tieto úkony je oprávnený vykonávať uvedený
Používateľ alebo jeho štatutárny orgán.

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

h)    Používateľ súhlasí  s  doručovaním  dokumentov  vyplývajúcich  zo  Zmluvy,  vrátane  výpovede  tejto  Zmluvy,  prostrednictvom  emailovej  ad-
resy Používateľa,  uvedenej  za  Používateľa v záhlaví tejto Zmluvy,  ak  Použivateľ zvolil túto  možnost' v záhlaví  Zmluvy.  Takéto dokumenty

sa považujú za doručené v deň doručenia elektronického potvrdenia o doručeni emailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailové-
ho konta alebo emailového servera,  ktorý je  Použivateľom v zmysle tejto Zmluvy určený na elektronickú  komunikáciu  so SOZA. V prípade

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  Používateľa  uvedenú  v záhlavi tejto Zmluvy.

Vll,    Záverečné u§tanovenia

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

b)    Použivateľ  vyhlasuje,  že  všetky  údaje  v  tejto  Zmluve  sú  úplné,  správne  a  pravdivé,  že  nezamlčuje  žiadne  skutočnosti,  ktoré  by  mohli
mať vplyv  na  ú`rčenie výšky  autorskej  odmeny  alebo  na  iné  rozhodujúce  skutočnosti  potrebné  na  plnenie  podľa  tejto Zmluvy.  Používateľ

sa  zároveň  zaväzuje akékoľvek zmeny údajov súvisiacich  so Zmluvou,  o  ktorých  mal  alebo  musel vediet',  pÍsomne oznámit' SOZA najne-
skôr v lehote do  15 kalendárnych dni odo dňa,  keď sa Použivateľ dozvedel o týchto zmenách, alebo odo dňa,  keď o nich mal alebo musel
byt' informovaný,  podľa toho,  ktorá z týchto skutočností  nastane skôr.  Použivateľ zároveň  berie na vedomie,  že náhradu  pripadných  škôd,

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

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

c)    Používateľ  vyhlasuje,  Že  bol  pred  uzavretím  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  Sadzobníkom.
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d)    Zmluvu  možno menit' a dopĺňat':

1)    Pisomnými, oboma Zmluvnými stranami podpisanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve,_    ____ž_`_íL_   /L'_ž:.,^     ľ\^A^,^L,ll\
„Dodatok"),

A!B
Lluc!oĽ~j   ie  i;ĺo()uh`^,ie

naskenováného a podpisaného tlačiva na to určeného (tlačivo2)    Prostredníctvom

EE±#uTžffip===Ťáiri.Tffim-TäTiääzí=iLÍTUŤiFústiÝi-Ts-k-en
tlačiva„Dodatok"spodpisomPouživatel'adoručenýze-mailoveiadresyuvedenejvidentifikác"PouživateľapodľatejtoZmluvyanáslednev    .  _   __   ..__..__LL',  _^_^-.^...  |^.i.ÄAni.  ia[ab+r^i`i^.lii](;iva ,,i/uua`ur`    o  i;`;`]ľ..]`+iii.   `,v ..,..,,..,. ___..,  _  _   `,___            ,                .

dodatočnepotvrdenýapodpisanýzostranySOZA.Dodatoksavtomtopripadepovažujezauzavretýmomentomdoruče"elektronic-
kéhopotvrdeniaodoručeriemailovejsprávyob§ahujúcejnaskenovanýaobomastranamipodpísanýdodatokzemailovéhokontaalebo
emailovéhoservera,ktorýjepouživanýPouživateľomvzmysletejtoZmluvynaelektronickúkomunikáciusoSOZA.Vpripadenedoručenia
elektronického  potvrdenia  podľa  predošlej  vety  sa  Zmluvné  strany  dohodli,  že  za dátum  uzavretia  dodatku  sa  považuje  dátum  druhého
odoslaniaobomaZmluvnýmistranamipodpisanéhoskenutlačiva„Dodatok'`zemailovéhoserveraSOZAnaemailovúadresuPouživateľa
uvedenú v záhlavĺ tejto Zmluvy.

e)    Zmeny  údajov  v  identifikácii  Použivatel'a  podl'a  tejto  Zmluvy,  resp.  zmeny  uciajov  o  sposoue  ait3uu  iu4.aiiu  ľvuĹi,.a  u,.,  ľuu,.  v,.   „

ačl.MtejtoZmluvy,u§tanoveniaodobetrvaniaZmluvyaouzatváranidodatkovelektronickouformou(naskenovanéapodpisanétlačivo)
vzmyslečLVll.tejúZmluvyjemožnévykonat'lenprostredníctvomdodatkuktejtoZmM(tlačivo„Dodatok"),atonazákladepisomnej
alebo  e-maHovej  Žiadosti  Použivatel'a,  Pokiaľ  sa  SOZA a  Použivateľ  dohodnú  na  zneni  dodatku  o  zmene  údajov,  dodatok  sa  považuje
za uzavretý dňom  podľa čl. Vll.,  pism. d) tohto článku  Zmluvy.

qPouživatel.vyhlasuje,Žesijevedomýskutočnostivyplývajúcejzustanovenia§69,ods.6Autorskéhozákonftt.j.skutočnosOŽeakudele-
núlicenciunevyužijevôbecalebonevyužijesčasti,nemáprávonavráteniedohodnutejodmenyalebojejčasti.Použivateľďalejvyhlasuje,
Že  si je vedomý  skutočnosti,  že  nepoužitie  hudobných  diel  na  predmetnej  hudobnej  produkcii  nemá  za  näsledok  automatický zánik jeho
záväzku  uhradit' autorskú odmenu  v zmysle článku  lv. tejto Zmluvy.

g)   ZmM  strany  sú   oprávnené  jednostranne  pisomne  vypovedať  túú  Zmluvu   doručenim  výpovede  druhej   Zmluvnej  strane  Výpo-
vedná  doba  začina  plynút'  dňom  nasledujúcim  po  dni,  v  ktorom  bola  druhej  zmluvnej  strane  výpoveď  doručená.  Výpovedná  doba  je
14  kalendárnych  dni.

h)ZmluvnéstranysadohodHžeSOZAjeoprávnenájednostrannezme"ustanoveniaSadzobníkavrátanevýškysadziebautorskýchodmien
vSadzobníkuvzt'ahujúcichsanapredmettejtoZmluvy.SOZAjepovinnátakútozmenupisomnealeboek}ktronickynae-maHPouživateľa

uvedenývzáhlavitejtoZmluvyoznámit'Použivatel'oviminimálnejedenmesiacpredúčinnosťoutakejtozmeny.Použivatel'jeoprávnený
vpripadenesúhlasustakoutozmenoupisomnouformouvypovedaťtútoZmluvupreduplynutímtejtolehotykudňuúčinnostitakejtozmeny
Sadzobníka.

i)     Vo  veciach  neupravených  touto  Zmluvou  platia  ustanovenia Autorského  zákona  a  zák.  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonnika  v  znenl
neskoršich predpisov (ďalej len  „Občiansky zákonnik").

j)"Zmlwajevyhotovenávdvochrovnopisoch,jedenrovnopispreSOZAajedenrovnopispmPouživateľa.Zmluvanadobúdaplatnost'
aúčinnost'dňompodpisuobomaZmluvnýmistranami,pokiaľosobitnýprávnypredpisneustanovujeinak.ZmMstranysazároveňdo-
hodli,žeakpoužitiechránenýchhudobnýchdielšpecifikovanévčl.HamZmluvypredchádzadátumupodpisuZmluvyurovnávajútouto

Zmluvouvzájomnéprávaapovinnostivyplývajúcezneoprávnenéhozásahudoautorskýchprávvovzťahukpodujatiamšpecifikovaným

v čl.  11.  a  111.  Zmluvy,  a toto  použitie je  zohľadnené v autorskej  odmene.

k)PrevšetkysporyvzniknutévsúvislostistoutoZmluvouasjejuplatňovanimsúprislušnévýlučnesúdySlovenskejrepubliky.

Za Používatel'a:

V Žamovici

Počet priloh:  13

::Jitií! ií:   tL`,::    1. 2{}  1  {:,

to  Zmluvy,   resp.  zmeny  údajov  o  spÔsobe  alebo  rozsahu   použitia  diel  podľa  čl.   11.

dňa 02.08.2oig

11

Za SOZA:

V Bratislave dňa

Podpis:   ' .......... 1.,

Ž -d#,7,
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