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HROMAbNÁUCENČNÁZMLUVA

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

Zmluva") uzavretá podľa ustanovenia § 78 zákona č.185/2015 Z.  z. Autorský zákon v znení neskoršich  predpisov (ďaĺej len Autoľský
zákon")

medzi:

ťg:si:Ĺr;?aR:#s%`;::is3ľá2Y§:áš:rastigz|va-2:'?ČVô?S#i:ť4r5a4n,n3,ďžo2#:%#t,P,#HV:askK2#3?9n5ý6#Ídam;
reg.  č.  MV SR:  WS/1-900/9015828;  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 „SOZA")
a

Používateľ chľánených hudobných diel:

Obdhodné menolNäz!OV (údaýe podla Í>ríslušného úradného registra)..

Sidlo/Miesto podnikania:

esto,Žarnovlca

ámestie \SNP 33

0321 „ 7

psČ, obec: 6'6 81   Žamovica

021111543

Dátum narodenia /pri ú'Ó«ď osobe/: |                                |   Trvalé bydlisko /p». Ó«ĺ.ckď osobo/:

Bankové spQjenie: IBAN:

Štatutárny zástu pca Ípn' píávnt.ckg' osobo/ :

Kontaktná osoba:

E_mail*:

amlt\ Danko

ng. J®zef Piecka Tel. kontakt:

ozef.pé€ka@zamovica.eu
pouŽívatolovi urobiľ pravne úkony voči SOZA,

Korešpondenčná adresa*:

pokiď si zvoM túto možnost v čl. VII., plsm. U tojlo Zmluw a ofoktivno kmunikovať so

9t4`82ôl`§^0,

•  Vyplnenie e-mailovQj adresy umožní

SOZAajv®Ieklľonicke]fiorrne.

• VyplM, ak jo inô ako adresa sídla alebo ľniesta podnikanla.

Zasielanie faktúr a akýchkoľvek iných dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy od SOZA*:
-  PoHaí nobude zvolenô použlvaloľom ani j®dna možnosť, budú faktúry a akékolvek íné dokumenty zasti9Iané na uvedené sldlo/miesto podnikania.

E na uvedenú e-mailovú adľesu používateľa                      E na uvedenú korešpondenčnú adresu použlvateľa

(ďalej len „Používateľ)

(SOZA a Použivatel' ďalej aj ako „Zmluvné Stľany")

1.        Úvodnéustanovenia

a)   Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a Použlvateľom v súvislosti so ziskanim súhlasu na použitie chránených hudobných
diel v rámci hudobných produkcii,  podujati a vystúpenl (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (ďalej len „hudobná pľodukcla").

b)   SOZA vyhlasuje, že je na základe zmlúv o zastupovan{  s autormi a vydavatem hudobných diel,  Oprávnenia na výkon kolektívnej správy

práv na územl Slovenskej republiky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,  recipročných zmlúv so zahraničnými organizá-
ciami kolektívnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udeľovať súhlas na verejné použitie chránených hudobných diel
s textom alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel a ďalšich nositel'ov práv (ďalej len „Autoľľ)
a vyberať za takýto súhlas autorské odmeny.

c)    Za autora diela*sa pre účely tejto Zmluvy považuje každý nositeľ práv k dielam za§tupovaný SOZA.

d)    PouŽívateľ si je  vedomý,  že  nesie  ekonomické  dôsledky svojich  rozhodnutl  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 Použĺvateľovi  podľa  ustanovenia  §  19,  ods.  4,  plsm.  q Autorského zákona v súlade
s nižšie dohodnutým spôsobom  použitia*:
•Aľ:%dmmúb#mgos,nw§É#ĺľ;g##!on:tiw!:9ž'e°vznp%#:H#p#nobn|alí,daetiľv:PAô,stsbgnaakť',de°d#y%fi#ku%n#'tiukd"tomobdoblMmé.stúmapd.,podnemsim.flaďw

a)   Základné zaľadenie hudobnej pľodukcie:

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

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

m  podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa živú aj ľeprodukovanú hudobnú produkciu, § 19, ods. 4, písm. f), bod 2 a bod
3 Autorského zákona)
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b)   Typové zaradenie hudobnej produkcie:

Hkonceh

Eä iné*:  Opis hudobnej  produkcie:

Efiremné, reprezentačné alebo propagačné podujatie

Hudtin6A#ukpe

Htanečná zábava     Ešou

ianočné tľhy
hudobnej produkcío.Pri;altaktopoužívateľzaradítyphudobnejprodukoio,]opotrebnévyplMOpis

Reprodukovaná hudba:Eáno      Hnie

Percentuálny podiel reprodukovanej  hudby zo všetkej hudby použitej na podujati*:
noznámy.'Pokíalníejomďžriéd"uvederiýpodlol,uvMo:pn»Ím,toxtnn®znômy`.Pokialpoužlvstelnwypíšenič,považujesa

d)   Žánrové zaľadenie hudobnej pľodukcle:

BE  Podujatie s použitlm populárnej a inej hudby
H  podujatie s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby
Dpodujatiespoužitimzmiešanejhudby(akýkoľvekhudobnýžánervkombináciisvážnymalebojazzovýmŽánrom)

111.       Rozsah licencie*•U;:ďéo;:=o-k:n;c-h-;;d-ib-nýchprodukcil,konconnétuméä..§núruapod„jepotiobnépouEtnasprävnozadanieto"IänkutlawoAlakonooddoftelnúprílohuktýtozmuve,

ri.`,`á;;;ri;rievypi;eniatkŇ.N;AišanasiedwnýčŔnoknevypĺňa.

a)   Čas použitia*:
;,vy;,ritá[uďúddeojedno,azovqhudobnqprodukdj,a,ebopraride,noopakovanejhudpbno,produkcjj,tzn.,enMnuzmožností.

EEJednorazová hudobná pľodukciaľĽ
MkŤä=o*-J;=:;::a-=;äa;;;ňi=iäJrid=äi;ýi;.ňáäúäňchproduktiivur#omobdobi(napr.tumé.Šnúraapod.),použite,prosim,uaďvoAiakoneoddomoinúpribhuktďozmiuvo.

Doba trvania hudobnej produkcie/podujatia:

od  (dátum): IS.12.20*9 a to v čase od:

Celková doba použitia hudby (počet hodin):

ľavidelne opakovaná hudobná Drodukcia v dň_o_cti

do (dátum): 1  š3Ú2.201`9

V obdobl: od: (dalum konania prvého podujatia)

a to v čase do: &3®

do: [=ĺĺ             __]  ĺdáĺum*onan/apos/odnóhopodu/'aĺi'a)

V dňoch:          Pondelok               Utorok               Streda               Štvrtok               Piatok               Sobota               Nedeľa

Čas, vktorom sa hudobnáprodukcia/podujatiekoná:                od:['      |T=|            do:

Opis doby použitia hudby:

b)   Mieeto použitia:

Názov zariadenia, priestoru,  prevádzky a pod.: estské trhovisko

estské tmovisko, S'lobody č. i 560Adľesa zariaäenia, priestoru, prevádzky a pod.:

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

c)   Kapacita miesta použitia*:
*-Maxlmalnakapacitaosôbvpriestore,kdesahudobnäprodukciauskutočňuúe,určenä kolaudačným ahbo

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie:

V prípade, že nie je

priestran§tva a poď

Platné od 112016

možné uviest' maximálnu ka acitu osôb v

obdobným Úradným ľozhodnutim.

riestore, uviest' plochu v m2 prevádzky,  priestoru,
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Hudobné produkcie

d)   Vstupné*:
*.V_príp?gevia?dennejhudopnejprodukcieakonapr.festjvaljepolrebnépoužiťnaspíávnezadanievstupnéhotlačivoA2akoneoddeliteínúprílohuktejtozmluve,tzn.vprípadevyplnenia

tlačiva A2 sa písm. d) nevypíňa.I .,

.

1. 0,00 €

-2.

3,

4.

5.

I .,,,,,,,

7.

•o.1

I .,,,,,,,

1,'

12.

13.

14.

15.

-,,,,,,,

17.

2o.I

* Uviesľ ý dobrovoíné alalebo nulové vstupné, ak je stanwené. alebo nulové vstupné uvies{ aj v pripade, ak vstupné nie je vôbec stanovené.

" Pokiaľ vstupné zah,ŕňa aj konzumné, uviesť hodnotu kgnzumného zo vstupného na hudobnú produkciu (napr. vstupné v hodnote 20,00 € zahŕňa konzumné v hodnote 3,00 €: v takom

pripade je v prvom stípci uvedené 20,00 € a v druhom stípci uvedené 3,00 q.

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

Vypíňa len používateí. ktorý organizuje

produkciu na pozvänky, ktorých priiatie nie je spoplatnené.

lv.      Autorskáodmena

a)    PouŽívateľ sa zaväzuje za súhlas s použitím  hudobných diel,  špecifikovaný v tejto Zmluve,  uhradit' SOZA autorskú 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  „Sadzobnĺk"),  ktorý je uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozícii  na nahliadnutie v sídle SOZA.

b)    Používateľ  sa  zaväzuje  uhradit'  autorskú  odmenu  vo  výške  určenej  podľa  písm.  a)  podl'a  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 Účet SOZA uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti do pokladnice SOZA.

d)   Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  ak  Použivateľ 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  Používateľovi  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  10,00  €.  Nárok  na  zmluvnú  pokutu  SOZA voči  PouŽívateľovi  vzniká  prvým  dňom

omeškania  so  zaplatenĺm  autorskej  odmeny  alebo  jej  častí.  SOZA  má  popri  zmluvnej  pokute  podľa  čl.  lv,,  písm.  d)  tejto  Zmluvy  nárok

aj  na  náhradu  škody v plnej  výške.

V.       Zoznam použitých hudobných diel

a)    PouŽívateľ sa  zaväzuje do  15  dní  od  uskutočnenia  hudobnej  produkcie  predložit' SOZA úplný zoznam  všetkých  skutočne Živo  predvede-

ných  chránených  diel  s  uvedenim  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

vpísm.a)tohtočlánku,zaväzujesazaplatiťzmluvnúpokutuvovýške20%zfakturovanejautorskejodmenyzahudobnúprodukciu,vsúvislosti

s  ktorou  Zoznam  nepredložil  (t.  j.  20  %  z celkovej  autorskej  odmeny,  ktorá je  fakturovaná  v  súvislosti  s  hudobnou  produkcjou,  ku  ktorej

nebol  SOZA Zoznam  predložený  Používateľom  riadne a včas).  SOZA má  popri  zmluvnej  pokute  podľa čl.  V„  písmA+b) tejto Zmluvy  nárok

aj  na  náhradu  škody v  plnej  výške.

hudobné produkcie Wpu firemné podujatie, firemná oslava, plesy promo akcie a pod. , pri Horých vstupné nieje vyberané, abbo ak ide o hudobnú

c)    Ustanovenia  podľa písm.  a) a b) tohto odseku  sa nepoužijú v prípade použitia reprodukovanej  hudobnej  prodiikcie.

Názov  hudobného  diela                     |                                Autor(i)  hudby* Autor(i)  textu* 1         početIEZEnz5- ,

1. v 2 prílohách

2'

3.

4.

5.

*yevyhnutnéuv!ies[aúypr?Novsteľw,spracovateíov,aranžéíovaprekladaleľov."Pokiaípoužívaleíneuvediepočetpredvedeníhudobnéhodielavrämcipoužitia,másazato,žeidelen

o jedno predvedenie.  V prípado, ak uvedená tabuľka nie je dostatočná, použivateľ pokračuje s vyplnenim Zoznamu predvedených hudobných di®I na tlačive A3 ako neodd®Ii-
teľnej prilohe tejto Zmluvy.
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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 č!.  11.  a  111.  tejto Zmluvy.  Používateľ je povinný  rešpektovat' osobnostné  práva nositeľov práv a  používat' diela len  spôsobom,  ktorý nezni-

Žuje ich  hodnotu.  PouŽívateľ nie je  najmä oprávnený do  autorských  diel zasahovat.,  doplňovat' ich  či  ich  upravovat',  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 prípade,  keď si  Používateľ objedná vytvorenie diela,  ktoré  bude spracovaním,  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 pouŽívat' 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)    Používateľ  sa  zaväzuje,  že  umožní  SOZA vykonat'  kontrolu  používania  chránených  hudobných  diel  podľa  tejto  Zmluvy,  najmä  umožní
SOZA voľný vstup na miesto konania hudobnej  produkcie (v prípade,  Že je na hudobnú  produkciu  kontrolovaný vstup,  umožní voľný vstup

na hudobnú  produkciu  osobe,  ktorá sa preukáže  preukazom  jnšpektora  SOZA),  umožní  SOZA nahliadnuť do  účtovných  dokladov súvisia-

cich s hudobnou  produkciou,  predloží  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 ustanovením  §  166 Autorského zákona a použiť získané informácie výlučne na účely výkonu  kolektívnej správy.

d):ad:Jčee,Pyovsýkky:::t:oieokutij::;esľ;rTVYtperj:::omd'ľuavÁ,utaokr:k:jh::í::s:oa:tú:aľ:kzo,ne:,:ž:ľuavdyľeajk:oan,t:oi#:e;:.snt:ra.|í(ig|#noí,!áj:?),ľ:::

aj akákorvek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi  SOZA a  Používateľom  (ďalej  len  „Komunikácia")  sa  považujú  za dôverné in-
formácieasúpodľasvojejpovahychránenéakoobchodnéalebolistovétajomstvo.Používateľsatýmtozaväzuje,ŽeÚdajeaKomunikáciu

neposkytne  bez písomného súhlasu  SOZA tretím  osobám,  s výnimkou  právnych,  finančných,  daňových  alebo iných  odbomých  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 napr.  povinné zverejňovanie 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.

P     Používateľ týmto vyhlasuje,  že osoba  uvedená za  Používateľa ako  Kontaktná  osoba je oprávnená vykonávat' všetky právne  úkoiiy  súvi-
síace s touto Zmluvou v mene PouŽívateľa.  Pokial' Kontaktná osoba nie je uvedená,  plati,  Že tieto úkony je oprávnený vykonávať uvedený
Použivateľ 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 zaviazať Použĺvateľa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

h)    PouŽívateľ  súhlasí  s  doručovaním  dokumentov  vyplývajúcich  zo  Zmluvy,  vrátane  výpovede  tejto  Zmluvy,  prostredníctvom  emailovej  ad-

resy  Použivateľa,  uvedenej za  PouŽívateľa v záhlaví tejto Zmluvy,  ak  Používateľ zvolil túto  možnost' 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,  ktoý je  PouŽívateľom v zmysle tejto Zmluvy určený na elektronickú  komunikáciu so SOZA. V prípade
nedoručeniaelektronickéhopotvrdeniapodľapredošlejvetysaZmluvnéstranydohodli,žezadátumdoručeniasapovažujedátumdruhého

odoslania e-mailovej správy z emailového servera  SOZA na emailovú  adresu  Používateľa uvedenú  v záhlaví tejto Zmluvy.

Vll.    Záverečné ustanovenia

a)    Táto Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  a to  na  dobu  iivedenú  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  určenie  výšky  autorskej  odmeny alebo  na  iné  rozhodujúce  skutočnosti  potrebné  na  plnenie  podľa  tejto  Zmluvy.  PouŽívater

sa zároveň zaväzuje akékorvek zmeny údajov súvisiacich  so Zmluvou,  o ktoúch  mal alebo musel vediet',  pÍsomne oznámit' SOZA najne-
skôr v lehote do 15 kalendámych dní odo dňa,  keď sa Používateľ dozvedel o týchto zmenách, alebo odo dňa,  keď o nich mal alebo musel
byť informovaný,  podľa toho,  ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  PouŽívateľ 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  neprav-
divých  údajov  používateľom,  prípadne  z  neskorého  oznámenia  zmjen  údajov  súvisiacich  so  Zmluvou,  bude  SOZA  uplatňovať  v  zmy§le

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

c)    Použivateľ  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 Sadzobnikom.

Platné od  1/2016
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d)    Zmluvu  možno  meniť a doplňať:

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

2)    Prostredníctvom  naskenovaného a podpísaného tlačjva na to určeného (tlačivo „Dodatok").

3)   V  prípade  návrhu  zmeny  alebo  doplnenia  zo strany  PouŽívateľa  spÔsobom  podľa  čl.  Vll.,  písm.  d),  bod  2)

A,B
Hiidobné produkcie

tejto  Zmluvy  musí  byt'  sken
tlačiva„Dodatok"spodpisompoužívatel'adoručenýze-mailovejadresyuvedenejvídentifiká;iipoužívateľapodľatejtozmluvyanásledne

_           _____-1  `   ,     --`_-.    _,`    -``-'.

dodatočne  potvrdený  a  podpĺsaný 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
emailovéhoservera,ktoýjepoužĺvanýPouŽívatel'omvzmysletejtoZmluvynaelektronickúkomunikáciusoSOZA.Vpripadenedoručenia

elektronického  potvrdenia  podl'a  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
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

e)    Zmeny  údajov  v  identifikácii   Použivateľa  podl'a  tejto  Zmluvy,   resp.   zmeny  údajov  o  spôsobe  alebo  rozsahu  použitia  diel  podl'a  čl.   11

ačl.111.tejtoZmluvy,ustanoveniaodobetrvaniaZmluvyaouzatváranídodatkovelektronickouformou(naskenovanéapodpisanétlačivo)

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

alebo  e-mailovej  žiadosti  Používateľa.  Pokial'  sa  SOZA  a  Použĺvatel'  dohodnú  na  zneni  dodatku  o  zmene  údajov,  dodatok  sa  považuje

za  uzavretý dňom  podl'a čl.  Vll„  písm.  d) tohto  článku  Zmluvy,

D     PouŽívatel' 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.  Používateľ ďalej vyhlasuje,
Že  si je  vedomý  skutočnosti,  Že  nepoužitie  hudobných  diel  na  predmetnej  hudobnej  produkcii  nemá  za  následok  automatický  zánik jeho
záväzku  uhradiť autorskú  odmenu v zmysle článku  lv.  tejto Zmluvy.

g)    Zmluvné   strany   sú   oprávnené  jednostranne   pÍsomne   vypovedat'  túto   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  dní.

h)Zmluvnéstranysadohodli,žeSOZAjeoprávnenájednostrannezmeniťustanoveniaSadzobníkavrátanevýškysadziebautorskýchodmien

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

uvedený  v záhlaví  tejto  Zmluvy oznámit'  Používatel'ovi  minimálne jeden  iTiesiac  pred  účimosťou  takejto  zmeny.  PouŽívatel' je  oprávnený
vprípadenesúhlasustakoutozmenoupÍsomnouformouvypovedaťtútoZmluvupreduplynutímtejtolehotykudňuúčinnostitakejtozmeny

Sadzobníka.

i)     Vo  veciach  neupravených  touto  Zmluvou  platia  ustanovenia  Autorského  zákona  a  zák.  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v  znení

neskorších  predpisov (ďalej  len  „Občiansky zákonni'k").

j)     Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, jeden  rovnopis  pre  SOZA a jeden  rovnopis pre  PouŽívateľa.  Zmluva  nadobúda  platnost'
a  účinnosť dňom  podpisu  oboma Zmluvnými  stranami,  pokiaľ osobitný právny  predpis  neustanovuje  jnak.  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  povjnnosti  vyplývajúce  z  neoprávneného  zásahu  do  autorských  práv vo vzťahu  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  príslušné  výlučne  súdy Slovenskej  republíky.

Za Používatel'a:

amovici dňaEľ_|_.2oig``|

počet príioh: E

Plätrié  cid  1/2.01 ä

Za SOZA:

V Bratislave dňa

Podpis:.....;

Z  7   -1ťá  2019

ľjäígíiký

79§60ť
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