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HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

o použiti  hudobných  diel  ich  verejným  vykonaním  a veľejným  prenosom v  rámci  hudobných  produkcií,  podujatí  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:

Organizácia kolektívnej správy práv:  SOZA - Slovenský ochľanný zväz autorgký pľe práva k hudobným dielam;
so sidlom:  Rastislavova  3,  82108  Bratislava  2;  lčo:  00178 454,  DIČ:  2020795601,  lč  DPH:  SK2020795601;

reg.  č.  MV SR:  WS/1-900/90-5828;  IBAN:  SK210200  0000  0000  0153 4012;  BIC:  SUBASKBX;

kontakt:  tel.:  02/50  20  27  25 -26 -44 -53 -74,  e-mall:  produkcie@§oza.sk (ďalej  len  „SOZA")
a

Používatel' chránených hudobných diel:

Obchodné menolNäzov  (údaúe podľa pri'slušného úradného rogistra)..

Sídlo/Miesto podnikania:

esto Žarnovica

ámesté §NP 33

0821117

psČ' obec: 6 81   Žamovica

021 1 1 1543

Dátum  narodenia ípn. qĺ.cke/.osobe/: |                                  |   Trvalé bydlisko /pn. Úz/ckej osobe/:

Bankové spojenie: lBAN:

ŠtatutámyZástupcaÍpn.právnĺ.ckOosobe/:

Kontaktná osoba:

E-mail*:

lč DPH:

amil Danko

lng. Jozef Pleoka Tel.  kontakt:

oEef.pie€ka@zamovicaíeu

používateíovi urow prävne úkony vočl SOZA. pokiaľ si zvoli túto možnost

Korešpondenčná adresa*:

914 3261§Oy

Vyplnenie e-mailwej adresy umožní

v ČI. VII., písm.  ď) tefto Zmluvy, a efektlvne komunikwať so SOZA aó v elektronickej fome.

Vyphiť, ak je iná ako adresa sldla akibo miesta podnikanla.

Zasielanie faktúr a akýchkoľvek iných  dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy od  SOZA*:
*  Pokial nebude zvok)nä použivqtelom ani jedna možnosľ, budú faklúry a akékoívek iné dokurnonty zasiekmé na uvedené

H na uvedenú e-mailovú  adresu  používateľa                      Ena uvedenú korešpondenčnú adresu

(d'alej len „Používater`)

(SOZA a  Používateľ d'alej aj  ako „Zmluvné Strany")

1.         Úvodnéustanovenia

a)    Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzj  SOZA a Použivatel'om v súvislosti  so získaní
diel v rámci  hudobných  produkcií,  podujatí  a vystúpeni (verejné vykonanie a/alebo verejný [

:;d,,ÁÉs;;;

V8fi§ffiy   tiúm#ANNÝ   žVÄ4  Auĺ0ŕlsŔy

odm.Síáva  k  hudobným  di§l@m
teľä  1  s  L  A  v  Ä   82108

Ž  i   -„-   28j§

Podacie  čĺ,sle,:

Baš!!slavwa  3

bná pľodukcia").

b)    SOZA vyhlasuje,  Že je na základe zmlúv o zastupovaní  s autormi  a vydavatel'mi  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 ďalšich  nositeľov práv (ďalej len „Autori")

a vyberat' za takýto súhlas autorské odmeny.

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

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

11.        Pľedmetzmluvy

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

s nižšie dohodnutým spôsobom  použitia*:
*Vkaždornbodesvia6eýmímožnosfaminavýberoznačit'krížikomlenjedenspôsob;akidooviacorohudobnýfhpľodukci.ivurčitomobdobi.tumé,šnúruapod,.použite,prosim,flačjvo

AiaŔó-rieoddelitoínúprílóhuktojtozmluve,tzh„ŽovprlpadevypheniatlačNaAlsanasMovnýčlänoknevyplňa.

a)   Základné zaradenie hudobnej pľodukcie:

gä  podujatie so Živou  hudobnou  produkciou  (§  19,  ods. 4,  pism. f),  bod  2 Autorského zákona)

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

H  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 zaľadenie hudobnej produkcie:

|konceri    Dfestival    Hples    |ďskotéka

EE iné*:  Opis hudobnej produkcie:

HudobnéAÄukE

Efiremné, reprezentačné alebo propagačné podujatie     Htanečná zábava     Ešou

ozlúčka So staľým rokom a privĺtanie Nového
produkcie.P6ii;altaktopouživa{eízaradítyphudobnejprodukcie,jepolrebnévyplniťOpishudobnej

Reprodukovaná hudba:Eáno      Enie

Percentuálny podiel reprodukovanej  hudby zo všetkej  hudby použitej na podujatí':
za neznámy.

PokiaľniejomožriéúrčNuvederiýpodiel,uveďte,prosím,text:„neznämľ.PokialpouŽívaloľnewpiš®nlč,považtýesa

d)   Žánrové zaľadenie hudobnej pľodukcie:

Eä  Podujatie s použitim  populárnej  a inej hudby

D  podujatie s použitim výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby
E  podujatie s  použitim zmiešanej  hudby (akýkoľvek hudobný žáner v kombinácii  s vážnym alebo jazzovým Žánrom)

111.       Rozsah  licencie*'M;;ó.oo;;c-e;o-r-áin;Jh-ri;áiinýchprodukci.í,koncorinétuméď,Šnúruapod„jepotrobnépouHľnasprävnozadanietohtočiánkutiačivoAiakonooddoMeinúprilohuktdtoznNuve.

tzn.,ževprípadevypl;eniatlSčiv;Alsanasledovnýčlänoknevypíňa.

a)   čas použitia*:
*'Vyplňteiuďúdaýeojednorazovejhudobnejprodukdi,alebopraridelneopakovanejhudobndproduktii,tzn.Ienjednuzmožností.

EgJednoľazová hudobná produkcia::
.Ak.Ťíä::,_g:á;;s_a_;;stäS;jchňeprarido,nýchhudobnýchprodukcjívu,čftomobdobítnap,.turné,Šnúraapod.,,použjte,Prosím,t,ačjvoA,akoneoddome,núp,íbhuktoftozm,uve.

Doba trvania hudobnej produkcie/podujatia:

od  (dátum): 1.12.2019 a to v čase od:

Celková doba použitia hudby (počet hodin):

do (dátum): 1.Ot .2020 a to v čase do:

Ehi±_i_"akovarihudobnápm,d-U-k-QjaLĽ±g`""da::čE±w„mk"mmoststmod%W
V období: od: F:       -]  ĺdáĺum konôn/.apn/óhopodu/'ôĺ/.a/

V dňoch:          Pondelok               Utorok               Streda               Štvhok               Piatok               Sobota               Nedeľa

Čas, v ktorom sa hudobná produkcia/podujatie koná:                   od:[=T:T:::::|              do:F|'  '"`í'l'"..'"":'.''il::il:|

Opis doby použitia hudby:

b)   Miegto použitia:

Názov zariadenia,  priestoru,  prevádzky a pod,:
estský Športový areál

ystrická ul„ 9Ô6 81   ŽarnovicaAdresa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:

Druh  zariadenia,  priestoru,  prevádzky a pod.: erejné priestranstvo

c)   Kapacita miesta použitia*:
*-Maximälnakapacitaosôbvpriestore,kdesahudobnáprodukciauskutočľiuje,určenä kolaudačným ahbo obd_o!Ppýp

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej  produkcie:

V pripade, že nie je

priestranstva a pod

Platné od 1/2016
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Hudobné prodiikcie
aH=Š`É'==._ääÉffiffi

m'OIA

d)   VStupné*:
*Vpripadeviacdennejhudobnejprodukcieakonapr.festivaljepotrobnépoužiťnasprävnozadanievstupnéhotlačivoA2akoneoddelfteínúprilohuktejtoZmluve,tzn.vprípadevyplnenia

tiačiva A2 sa písm. ď) nevyplňa.I .,

0,00 €

11
3'

4.

5.

.,

7.

8.

o.

I .,,,,,,

11.

2.

3.

14.

15,

I •,,,,,,

6.

17.

2o.

* Uviôst aj dobrcNolné alabbo nulové vstupné, ak je slanovené, alebo nulové vstupné uviesť aj v prlpade, ak vstupné nie je vôbec stanovenó.

n Pokial vstupné zahŕľia aj konzumné, uviosť hodno{u konzumného zo vstupného na hudobnú produkoiu (napr. vstupné v hodnote 20,00 € zahŕňa konzumné v hodnoto 3,00 €: v takom

prípado je v prvom stipci uvedenó 20,00 € a v druhom slípci uvedené 3,00 q.

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

*VypmalenpouŽíwleí,ktoýorganizufthudobnéprodukcieypufiremnépodujatio,firemnáoslava,plesy,promoakcieapod..priMorýchvstupnéniejevyberané,aloboakldoohudobnú

produkciu na pozvéinky, ktoých priýstie nie je spoplalnené.

IV.      Autoľskáodmena

a)    Použivateľ sa zaväzuje za súhlas s použitím  hudobných  diel,  špecifikovaný v tejto Zmluve,  uhradit' SOZA autorskú odmenu  podľa účinné-
ho  Sadzobníka  autorských  odmien  za  použĺvanie  hudobných  diel v  rámci  hudobných  produkcií,  podujatí  a vystúpenĺ  (verejné vykonanie

r     a verejný prenos diel)  (ďalej  len  „Sadzobník"),  ktorý je uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozícii  na nahliadnutie v sídle SOZA.

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

c)   Autorská odmena sa v zmysle tohto článku považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej. sumy na úče{ SOZA uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti  do pokladnice SOZA.

d)   Zmluvné stľany 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  Použivatel'ovi  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  10,00  €.  Nárok  na  zmluvnú  pokutu  SOZA voči  Používateľovi  vzniká  prvým  dňom

omeškania  so  zaplatením  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 použitých hudobných diel

a)    PouŽívateľ sa zaväzuje do  15  dni  od  uskutočnenia  hudobnej  produkcie  predložiť SOZA úplný zoznam  všetkýóh  skutočne Živo  predvede-
ných chránených  diel s uvedením  ich  názvu  a údaja o autorstve (ďalej  len „Zoznam").

b)    Pokiaľ   pouŽívateľ   Zoznam   predvedených   hudobných   diel   vyplnený   v   zmysle   Autorského   zákona   nedoručí   ani   v   lehote   uvedenej
vpism.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  Používateľom  riadne a včas),  SOZA má  popri  zmluvnej  pokute  podľa  čl.  V„  pism.  b) tejto Zmluvy  nárok

aj  na  náhradu  škody v  plnej  výške.

c)    Ustanovenia podl'a písm.  a)  a b) tohto odseku sa nepoužijú v prípade  použitia reprodukovanej  hudobnej  produkcie.

Názov  hudobného  diela                     | Autor(i)  hudby* Autor(i)  textu*
Počet,.,Pm- ,

1. v dvoch prílohách

2.

3.

4-

5.

*Nwyhnutnéuviestajupravovatelov,spracovatelov,aranžérovaprekladaterov."Pok.iaľpouž.ívgtelneuyedie.pešetpredvedeni.huqobpé.hpdigla.vr.äTci..p?uŽHi,9,y:ás?.za!o,žeidp.Ie.p

o jedho predvedenie.-V pripad®, ak uv®d.ná tabuľka ni® j® dostatočnô, používatoľ pokračujo s vypln®nim Zoznamu pr®dvod®ných hudobných di®I na tlačlvo A3 ako noodddr
t.ľn®j príloho t®|to Zmluvy.
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VI.     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 rešpektovať osobnostné práva nositeľov práv a používat' diela len spôsobom,  ktoú nezni-

žuje  ich  hodnotu.  Použivateľ nie je  najmä oprávnený do autorských  diel zasahovat',  doplňovat' ich  či  ich  upravovat',  aranžovať ani zaradiť
dielo z repertoáru  SOZA do iného diela bez samostatného súhlasu  nositeľov práv.  Súhlas  priamo od nositel'a autorských  práv je potrebný
aj v pripade,  keď si  Použivateľ objedná vytvorenie diela,  ktoré bude spracovaním,  úpravou,  aranžmánom  či  prekladom chráneného diela.
Používateľ je jediným subjektom,  ktorý nesie zodpovednosť 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)    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 legálnost' nadobudnutia hudobných  diel.

c)    Používateľ  sa  zaväzuje,  že  umožni  SOZA vykonať  kontrolu  pouŽívania  chránených  hudobných  diel  podľa  tejto  Zmluvy,  najmä  umožní
SOZA vol'ný vstup na  miesto konania  hudobnej  produkcie (v prípade, že je na hudobnú  pľodukciu`kontrolovaný vstup,  umožní voľný vstup
na hudobnú  produkciu  osobe,  ktorá sa preukáže preukazom  inšpektora  SOZA),  umožni  SOZA nahliadnut' 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 Autorského zákona a použit' ziskané 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 pripadnej kontroly (ďalej len „Údaje"), ako

aj  akákoľvek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi  SOZA a  PouŽívateľom  (ďalej  len  „Komunikácia") sa považujú za dôverné in-

formácie a sú podľa svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. Používateľ sa týmto zaväzuje, Že Údaje a Komunikáciu
neposkytne bez pÍsomného 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)     Použivateľ 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, platí, 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  vykonávat'  všetky  právne  úkony
súvisiace s touto Zmluvou  a zaviazat' PouŽívateľa na práva a  povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy,

h)    Použivateľ  súhlasí  s  doručovanim  dokumentov  vyplývajúcich  zo  Zmluvy,  vrátane  výpovede  tejto  Zmluvy,  prostredníctvom  emailovej  ad-
resy Použivateľa,  uvedenej  za  Použ(vateľa v záhlaví tejto Zmluvy,  ak  Používateľ zvolil túto možnosť v záhlaví  Zmluvy.  Takéto dokumenty

sa považujú za doručené v deň doručenia elektronického potvrdenia o doručení emailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailové-
ho konta alebo emailového servera,  ktorý je  Používateľom 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  Použivateľa uvedenú  v záhlaví tejto Zmluvy.

Vll.    Záverečné 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  u`rčenie  výšky  autorskej  odmeny  alebo na  iné  rozhodujúce  skutočnosti  potrebné  na  plnenie  podľa tejto  Zmluvy.  Použĺvateľ

sa zároveň  zaväzuje akékoľvek zmeny údajov súvisiacich  so Zmluvou,  o  ktorých  mal  alebo musel vedieť,  pĺsomne oznámiť 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 skutočnosti  nastane skôr.  Používateľ zároveň  berie na vedomie,  že náhradu  pripadných škôd,

pripadne nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia,  ktoré by SOZA vzniklí z dôvodu  uvedenia nesprávnych,  neúplných a/alebo neprav-
divých  údajov  používateľom,  prípadne  z  neskorého  oznámenia  zmien  údajov  súvisiacich  so  Zmluvou,  bude  SOZA  uplatňovať  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 i/iformovaný  o  kritériách,
na základe ktorých  boli  určené odmeny, t. j.  že sa oboznámil so  Sadzobníkom.
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d)    Zmluvu  možno meniť a dopíňať:
1)    PÍsomnými,  oboma Zmluvnými stranami  podpísanými  a doručenými dodatkami  k tejto Zmluve.

2)    Prostredníctvom naskenovaného a podpísaného tlačwa na to určeného (tlačivo „Dodatok|.

HudobneA#ukpe

tejto Zmluvy musí  bw sken

tlačiva „Dodatok" s podpisom Použivateľa doručený z e-mailovej adresy uvedenej v identifikácii PouŽívateľa podľa tejto Zmluvy a následne

dodatočne potvrdený a podpísaný zo strany SOZA.  Dodatok sa v tomto  prípade považuje za uzavretý momentom doručenia elektronic-

kého potvrdenia o doručení emailovej  správy obsahujúcej  naskenovaný a oboma stranami  podpísaný dodatok z emailového konta alebo
emailového §ervera, ktorý je použivaný Používatel'om v zmysle tejto Zmluvy na elektronickú komunikáciu so SOZA. V pripade nedoručenia
elektronického  potvrdenia  podľa  predošlej  vety  sa Zmluvné  strany dohodli,  že  za dátum  uzavretia  dodatku  sa  považuje dátum  druhého
odoslania oboma Zmluvnými stranami podpísaného skenu tlačiva „Dodatok" z emailového servera SOZA na emailovú adresu Používateľa

V  prípade  návrhu  zmeny  alebo  doplnenia  zo  strany  Používateľa  spôsobom  podľa  čl.  Vll.,  pism.  d),  bod  2)

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

e)    Zmeny  údajov  v  identifikácii  Používatel'a  podľa  tejto  Zmluvy,  resp.  zmeny  údajov  o  spôsobe  arebo  rozsahu  použitia  diel  podľa  čl.   11.

a čl.111. tejto Zmluvy,  ustanovenia o dobe trvania Zmluvy a o uzatváraní dodatkov elektronickou formou  (naskenované a podpísané tlačivo)

v zmysle čl. Vll.  tejto Zmluvy je  možné vykonat' len  prostredníctvom dodatku  k tejto Zmluve (tlačivo „Dodatok"),  a to  na základe pÍsomnej

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     Použĺvateľ 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 právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti.  Používatel' ďalej vyhlasuje,
že  si je  vedomý  skutočnosti,  že  nepoužitie  hudobných  diel  na  predmetnej  hudobnej  produkcii  nemá  za  následok automatický  zánik jeho
záväzku  uhradit' autorskú odmenu  v zmysle článku  lv.  tejto Zmluvy.

g)   Zmluvné   strany  sú   oprávnené  jednostranne   pisomne  vypovedať  túto  Zmluvu   doručením   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  dní.

h)   Zmluvné strany sa dohodli, že SOZAje oprávnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobnika vrátane výšky sadzieb autorských odmien
v Sadzobníku vzťahujúcich  sa na predmet tejto Zmluvy.  SOZA je povinná takúto zmenu  pÍsomne alebo elektronicky na e-maíI  Používateľa
uvedený v záhlaví  tejto Zmluvy oznámit' Používateľovi  minlmálne jeden  mesiac  pred  účinnosťou  takejto  zmeny.  Použivateľ je  oprávnený
v prípade nesúhlasu s takouto zmenou pÍsomnou formou vypovedať túto Zmluvu pred uplynutim tejto lehoty ku dňu účinnosti takejto zmeny

Sadzobníka.

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

j)     Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, jeden  rovnopis  pre  SOZA a jeden  rovnopis  pre  Použivateľa.  Zmluva  nadobúda platnost'
a účinnosť dňom  podpisu  oboma Zmluvnými stranami,  pokiaľ osobitný právny predpis  neustanovuje inak.  Zmluvné strany sa zároveň  do-
hodli,  Že  ak  použitie  chránených  hudobných  diel špecifikované v čl.11,  a  111.  Zmluvy predchádza 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  uplatňovaním  sÚ  prislušné výlučne súdy Slovenskej  republiky.

Za Používateľa:

arnwloi

Platné od  1/2016

Za SOZA:

V  Bratislave dňa i

Podpis:   .''..' .,........
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Príloha -A3
_                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ___     _                                                     ___    _______

ZOZNAM ŽIVO PREDVEDENÝCH HUDOBNÝCH DIEL    i.čast'
Používatel':

I|                  Názov    hudobného  diela                  | Autor(i)  hudby* Autor(i)  textu*
t ,      ,    Dmmnl

Jedno si želám Peter Cmorík

Sestrička z Kramárov Elán

Je"C Canon rock

4 Summer od 69' Adams Bryan

Žtiem Aľcon

Born to be Wld Steppenwolf

ľm s\o excited The Poniteľ Sisters

Dievča zo sna Arcon

Lipová lyžka Arzen

10 We wil rock Queen

tshow must go on Queen

A ja taká dzivočka ľudová

Sweet child o'mlrie Guns n'Roses

14 Higway to hell AC/DS

15 Dľžĺm ti miesto Team

Mám pocit Peter Cmorík

17 Shut up and dance Walk the Moon

Rebel Yell Bi'ly  ldol

Uptowi ftnk B"no Mars

2o. Blue suede shoes EMs Presley

* Nevyhnutné uvlest aú uprawaleľov, spracovateíw, aranžérov a prekladateľov.

"PoHaľpouŽívateľneuvediepočetpíodvedeníhudobnéhodielavrämcipoužilia,mósazato,žoidebnojednoprodvedenie.

Vpripad®,žemhudobnejprodukcN(podujatoboloproqvpd®Pýc.hvlac.h.ug.o"bnÝC.hdl.el,Prps'in:.iT!.r?č_UV?.T?.:a_I_š?.T_t.I.a_č!IV_:::.?ľ3T.U.Lživho_ĽĽe[ĽÉwO,nýchmh.U^d_O?:^ý.C.h.,!Ľ®!..-N:.EEá:';íi;iiij;j-;;;ňňrid;;ójy;iniťddaimusboriadatoi'óviapoduiat'Uhuäobn®jprodukcii.Tiačivonájd®tonawww.soza.skvs®kcii„Používat®ľ'-„Chc®musporiadať

vor.jnó kultúrn. podu|ati®" v časti „Oststnó tlačivô".

Reprodukovaná huaba                     E áno                     E nie

p:::,ea;tn:eá;:ym:Snd;eu,,;,:p;o#nkyg;;#,:,,,:;odáš.;:o:,šm:tĺko:,ĺ::odzb„#u5,:;,,aľ:o:;,,::íoa,t;.owE=o:x;wstóný„%,z„9ZW

V zmysle ustanovenia §  168, ods,  3 Autorského zákona je uspoľiadateľ verejného kultúľneho podujatia povinný do 15 dni  po uskutočnení podujatia pred-
ložit' SOZA úplný zoznam všetkých skutočne živo predvedených chľánených  hudobných diel s uveden(m ich názvu  a údaja o autorstve.

Zoznam živo predvedených  hudobných diel je nevyhnutným dokladom pre rozúčtovanie prijatých  amorských odriBlnasitebmJ2ĹáĽE"#eb3!Chiaši:;
uvedených  v zozname Živo pľedvedených  hudobných  diel  nemá vplyv  na výšku  autoľskej odmeny. Autors
rié;h;ié na použitie domáóeho a zah-ľaničného Íepeľtoáru chľánených hudobných diel, nie za počet pr,

Dátum: 15.11.2019 Vyhotovil: ng. Jozef Piecka

g#i,:,%isívaak3°,'esk2tivs8j8rpartíšiya%á2V`:i%%ŕôo`

Podpis za používati„ .,.......

is7'8Z%Z:E7Č9C2hor2on7ngý5#i%mD°5#ýsRr2eo26i#oľ#:?Wĺseťamv'vSs°/tsj8;°ó
iĎ-A-Ňľ.Šk-2TO-20`0-OO-O-0 -00`ÓÓ 0153 4012;  BIC',  SUBASKBX;  kontakt: tel.: 02/50 20 27 25 -26 -44 -53 -74,
e-mail:  produkcie@soza,sk



Príloha -A3
__1_                                                                                                                           --            _-IT ------ _J-L---

ZOZNAM ŽIVO PREDVEDENÝCH HUDOBNÝCH DIEL    2.časť
Používatel':
Obchodné  meno/Názov/Meno  a  priezvisko  /údô/'e poď/a prĺs/ušno/. HĹZ/:

esto Žamovica

Sidlo/Miesto  podnikaniaH-rvalé bydlisko:

á\mestie SNP č,33, `966 81  Žarnovica ova3.-_--_
lč0/Dátum  narodenia:

Tel.  kontakt:

Q321117 Kontaktná osoba:

914 326

Názov hudobnej prod

Dátum konania hudob

Miesto konania hudo

lnterpreti  /výkonnĺ' ume/

ng. Jozef Piecka

150 E.maii: !ozef.piecka@zamovica.qu                              2   Ä     gĺt~    Ž##L9

dukcie/podujatia:§ilvesteľ20i9 .Ý-
bnej  produkcie ĺa/oóo dáĺumy konanĺ.a od-do): bi.i2.2oig.oi.oi.202o                            ±Jfjflac!e  e®®                         ! eib!u §}3!aubnejprodukcieínézovsadmsamĺ.esĺakonanĺ'a/:Mestskýšponovýareál,Bystrickáurčpfflfii#movica~1Vvbavu|eť

1i                      +---

o,.):hrcon

T      Näzov   hudobiiéhodieia
Autor(i)  hudby* Autor(i)  textu* .     ,DmR-

1. Exotlka MT SMILE

2` Proud Mary Tina Turner

3. Jediná Arcon

4. Cesta zakázaná ľýchlosťou Miros Žbirka

5. Holdln(' out foľ a hero Bonnie Tyler

6. Help! The Beatles

7. Jar'Ody Heľenlne očl

Od Tatier k Dunaju Elán

1o.

11.

12.

13'

14.

15.

16.

17`

LĽ
' Nevyhnumé uvbst aj upravovateľw, spracovateľov, aranžérov a prekladaleíw.

" Pokiaľ pouŽívaleľ neuvedie počet pred\iedení hudobného diela v rämci použitia, mä sa za to, Že ide len o jedno prodvedenio.

V prípQd., ž. no hudobn®| produkcii (podujtio bolo predvedoných viac hudobných diol, proslm, pokr.čujtii na ďalšom tlačive zoznomu živo prod\itioných hudobnýeh di.I.
Na každom tlačlvo j® n®vyhnutnó vyplniť údaú® o usporiadatoľovi a podujatuhudobn®j produkcii. Tlačlvo nô|d®t® na www.soza.sk v s®kcii „Použivati.ľ" - „Chc®m usporl®dať
vor®|nô kultúm® podujatio" v časti „Ostatnó tlačivá".

Reprodukovaná huďba                    E áno                     E nie

P::#{„:oá;:ym::nd;e„',;,?P;°#nky9;;;:,:LUod#,;:o:,šm:tĺke:`(::edzb#':;,'8;;o::ĺ::íoa/t;*owE#o:XáMdeMdwzmoznámy

V zmysle ustanovenia §  168, ods, 3 Autorského zákona je uspoľiadateľ vorejného kultúrneho podujatia povinný do  15 dni  po uskutočneni podujatia pred-
ložit' SOZA úplný zoznam všetkých skutočne živo predvedených chránených  hudobných diel s  uvedenim ich názvu a údaja o autorstve,

Zoznam  živo  predvedených  hudobných  diel je  nevyhnutným  dokladom  pre  rozúčtovanie  prijatých  autoľských  odi
uvedených  v zozname živo predvedených  hudobných  diel  nemá vplyv  na výšku  autoľsk®j odmeny. Autoľská (
llcencie na použitie domáceho a zahľaničného ľepehoáľu chľánených hudobných diel, nie za počet pľedv

Dátum: 1 5.1 1 .\2®19 Vyhotovil, ng. Jozef Piecka

8#a:iái8'vaak3°,'esk2tľs8`Érpart%ťáá2V:.',%%#o-

Podpis za  používateľa ......

is7'8°Ze##Č°C2horí#9ý5gľoŤ,%mD°5#ýsRr2eoz6i#oľ%ľ#vd!eĹ?mwss°/,Sjg§
lBAN:  SK210200 0000 0000 0153 4012;  BIC:  SUBASKBX;  kontakt:  tel.:  02/50 20 27 25 -26 -44 -53 -74,
e-mail:  produkcie@soza.sk

ráv.  Počet hudobných  diel

112016

/


