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o pouŽitĺ hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatĺ a vystúpení (d'ale1 len ,'Zmluva")
uzavretápodl'austanovenia$78zákonač. 18512015Z.z.Autorskýzákonvznenĺneskoršĺchpredpisov(d'alejlen,,Autorskýzákon")

medzi:

ć. VPl17/04915l005

0bec Miloslavov
Miloslavov 181,900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
IBAN:SK5802000000002845514758 BIC: SUBASKBX
Hana Pokorná
00421 91 7888404
rozpocet@miloslavov.sk
Obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Milan Bad'anshý, starosta obce Miloslavov

] |j:-alle Ii_.,]tlkĹ|j
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organizácia kolektĺvnej správy práv: sozA - Slovenský ochranný zvŁ autorský pre práva k hudobným dielam;
so sídlom: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; lČo: 0o 178 454, DlČ: 2020795601, lČ DPH: SK202079560'ĺ;
reg. č. MV SR: VVS/1-900/90_5828; lBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BlC: SUBASKBX;
kontakt: tel.: 02/50 20 27 25 - 26 - 44 - 53 - 7 4, e-mail: produkcie@soza.sk (d'alej len ,,SOZA)

a

PouŽívatel' chránených hudobných diel

Obchodné meno/Názov:
Sĺdlo:
lco:
DlČ:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:

E-mail:
Korešpondenčná adresa
Statutárny zástupca:

Zasielanie faktúr a akýchkol'vek iných dokumentov vyplývajÚcich zo Zmluvy od S0ZA:

M na uvedenú e-mailovÚ adresu pouŽívatel'a ! na uvedenú korešpondenčnú adresu pouŽívatel'a

(d'alej len,,Používatel"')

(SOZA a PouŽĺvatel'd'alej aj ako ,Zmluvné strany")

l. Úvodné ustanovenia
a) Táto Zmluva upravu|e vzájomné vzt'ahy medzi S0ZA a PouŽívatelbm v súvislosti so získaním súhlasu na pouŽitie chránených hudobných diel

v rámci hudobných produkciĺ, podujatĺ a vystÚpenĺ (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (d'alej len ,,hudobná produkcia").

b) soZA vyhlasuje, Že je na základe zmlúv o zastupovanĺ s autořmi a vydavatel'mi hudobných diel, Oprávnenia na r,nýkon kolektívne1 správy práv

na území Slovenskej republiky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky' recipľočných zmlúv so zahľaničnými organizáciamĺ

kolektĺvnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udel'ovať súhlas na verejné použitie chránených hudobných diel s textom

alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavatel'ov hudobných diel a d'alšĺch nositel'ov práv (d'alej len ,,Autori") a vyberat'

zalakýo súhlas autorské odmeny.

c) Za autora diela sa pre účely tejto Zmluvy povaŽuje kaŽdý nositel'práv k dielam zastupovaný SoZA.

d) Použĺvatel' si je vedomý, Že nesie ekonomické dôsledky (zisk alebo stratu) svojich rozhodnutĺ sÚvisiacich s pouŽitĺm hudobných diel, a to

najmä o čase, mieste, druhu, účinkujúcich, programe hudobne| produkcie a pod.

ll, Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu - licencie PouŽívatel'ovi podl'a ustanovenia $ 19' ods. 4, pĺsm. f) Autorského zákona v sÚlade s niŽšie

dohodnutým spôsobom použitia:

a) Základné zaraden ie hudobnej produ kcie:
podujatĺe so Živou hudobnou produkciou ($ 'l9' ods. 4, písm. f)' bod 2 Autorského zákona)

b) Typové zaradenĺe hudobnej produkcie: iné
opis hudobnej produkcie: S|ávnostné posedenie

c) ldentiÍikácia hudobnej pľodukcie:
Názov hudobnej produkcie (podujatia):

lnterpreti (uýkonn í umelci):

Reprodukovaná hudba:

Deň úcty k starším
žiaci materskej školy a žiaci súkromnej hudobnej školy

! áno M nie
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d) Žánrovézaradenie hudobnej produkcie:
podujatie s použitím populáľnej a inej hudby

lll. Rozsah licencie

a) cas použitia:
Jednorazová hudobná produkcia
Doba trvanĺa hudobnej produkcie/podujatia:
od'. 27' 10' 20'17, ato v čase od: 17:00 do: 27. 10. 2017, ato v čase do: 20:00
Celková doba pouŽitia hudby (počet hodĺn): 1

b) Miesto použitia:
Názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:

Adresa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.

Druh zańadenia, priestoľu, prevádzky a pod.:

Obec Miloslavov (kultúrny dom na obecnom úrade Miloslavov)
Miloslavov 181, Miloslavov 900 42
Kultúľny dom v častiAlŽbetin Dvor

ir ,, l,r^ r. l,,tit. j
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c) Kapacita miesta použitia*:
' Maximálna kapacita osÔb v priestore' kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, určená kolaudačným alebo obdobným úradnýn ľozhodnutĺm.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 100

Vstu

' Uvádza sa aj dobrovoľné ďalebo nulové vstupné, ak je stanovené, alebo nulové aj v prĺpade, że vstupné nie je vibec stanovené. Pokiaľ vstupné zahŕňa aj konzumné' uvádza
sa hodnota konzumného zo vstupného na hudobnú produkciu (napr. vstupné v hodnote 20,00 € zahŕňa konzumné V hodnote 3,00 €: v takom prípade je v pruom stĺpci uvedené
20,00 € a v druhom stĺpci uvedené 3,00 fl'

Náklady na hudobnú produkciu (honoráre uýkonných umelcov, technické zabezpečenie vystÚpenia a pod.) a prenájom priestoru*: 0,00
' Náklady sa uvádzajú len pĺe hudobné produkcie ýpu ĺiremné podujatĺe, frremná oslava, plesy, promo akcie a pod., pri ktoých vstupné nie je vybeĺané, alebo ak ide o hudobnú
produkciu na pozvánky' norlch pĺijatie nie je spoplatnené.

lV. Autorská odmena

a) PouŽĺvatel'sa zaväzuje za súhlas s pouŽitĺm hudobných diel, špeciÍikovaný v tejto Zmluve, uhradit' SOZA autorskú odmenu podl'a účinného

Sadzobnĺka autorských odmien za pouŽívanie hudobných diel v rámcĺ hudobných produkciĺ, podujatĺ a vystúpení (verejné vykonanie a verejný

prenos diel) (d'alej len ,,Sadzobník''), ktoý je uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozícii na nahliadnutie v sĺdle SOZA.

b) PouŽívatel'sa zaväzuje uhradit'autorskú odmenu vo výške určenej podl'a pĺsm' a) podl'a tohto článku a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

c) Autorská odmena sa v zmysle tohto článku povaŽuje za uhradenú dňom pripĺsania fakturovanej sumy na účet S0ZA uvedený v záhlavĺ tejto

Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti do pokladnice SoZA.
d) Zmluvné strany sa dohodli, Že ak Používatel'nezaplatí S0ZA 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 S0ä voči

PouŽívatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo uýške 10'00 €. Nárok na zmluvnú pokutu S0ZA voči PouŽĺvatel'ovivzniká pým dňom omeškania

so zaplatenĺm autorske; odmeny alebo jej časti. S0ZA má popri zmĺUvnej pokute podl'a čl. lV., pĺsm. d) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu škody

v plnej výške.

V. Zoznam pouŽitých hudobných diel

a) PouŽĺvatel'sa zaväzuje do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie predloŽiť úplný zoznam všetkých skutočne Živo predvedených

chránených diel s uvedením ich názvu aÚdĄa o autorstve (d'alej len ,,Zoznam").

b) Pokial' pouŽĺvatel' Zoznam predvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručí ani v lehote uvedenej v pĺsm. a)

tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo vyške 20 % zÍaklurovanej autorskej odmeny za hudobnú produkciu, v sÚvislosti s ktorou

Zoznam nepredloŽil (t. j. 20 o/o z celkovej autoľskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktorej nebol SoZA
Zoznam predloŽený PouŽívatel'om riadne a včas). S0ZA má poprizmluvnej pokute podl'a čl' V., písm' b)tejto Zmluvy nárok ajna náhradu

škody v plnej výške.

c) Ustanovenia podl'a pĺsm. a) a b) tohto odseku sa nepouŽijú v prípade pouŽitia reprodukovanej hudobnej produkcie.

d) PouŽĺvatel' sa zaväzuje predloŽiť Zoznam do 1 5 dnĺ od uskutočnenia hudobnej produkcie.

Vl. 0sobitné ustanovenia

Platné cĺl 'ĺ()i20 ĺ 6

Vstupné
0,00I

Deň poduiatia

1
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a) SÚhlas poskytnutý na základe te;to Zmluvy nezahŕřla súhlas s iným spÔsobom alebo rozsahom pouŽitia hudobných diel, ako je uvedené v čl. ll.

a lll' tejto Zmluvy. Použĺvatel' je povinný rešpektovat' osobnostné práva nositel'ov práv a pouŽĺvat' diela len spôsobom, ktoý nezniŽuje ich

hodnotu. PouŽívatel'nie je najmä oprávnený do autorských diel zasahovat', doplňovať ich či ĺch upravovat', aranŽovať ani zaradiť dielo z
repertoáru SOZA do iného diela bez samostatného súhlasu nositel'ov práv. Súhlas priamo od nositel'a autorských práv je potrebný aj v
prĺpade, ked' si PouŽĺvatel' objedná vytvorenie diela, ktoré bude spracovanĺm, úpravou, aranŽmánom či prekladom chráneného diela.

PouŽĺvatel' je jediným subjektom, ktoý nesie zodpovednost' za splnenie týchto povinnostĺ a za vysporiadanie prĺpadných náľokov

vyplývajÚcich z osobnostných práv autora hudobného diela či iného nositel'a práv k hudobnému dielu'

b) PouŽívatel'rĺyhlasuje, 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) PouŽĺvatel' sa zaväzuje, Že umožnĺ S0ZA vykonat'kontrolu pouŽívania chránených hudobných diel podl'a tejto Zmluvy, najmä umoŽní S0ZA
vol'ný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prĺpade, Že je na hudobnÚ produkciu kontrolovaný vstup, umožní vol'ný vstup na

hudobnú produkciu osobe, ktorá sa preukáŽe preukazom inšpektora soZA)' umoŽní S0ZA nahliadnut'do účtovných dokladov súvisiacich

s hudobnou produkciou, predloŽĺ na základe vyŽiadania poŽadované dokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umoŽnĺ vyhotovenie

obrazouých, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo uýkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykonať

kontrolu v súlade s ustanovenĺm $ 'ĺ 66 Autorského zákona a pouŽiť získané informácie výlučne na účely rĺýkonu kolektĺvnej správy.

d) Údaje poskytnuté PouŽívatel'om v tejto Zmluve, ako a| v sÚvislosti s výkonom prípadnej kontroly budÚ zo strany SOZA pouŽité výlučne na

účely výkonu kolektĺvnejsprávy práv podl'a Autorského zákona. Úaa1e z tejto Zmluvy' ako Ąz prĺpadnej kontroly (d'alej len ,,Úoaje), ato a1

akákolvek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi SoZA a Používatel'om (d'alej len ,'Komunikácia") sa povaŽujú za dôverné

informácie a sú podl'a svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. PouŽĺvatel' sa týmto zaväzuje, ze Úoaje a Komunikáciu

neposkytne bez pĺsomného sÚhlasu SOZA tretĺm osobám' s výnimkou právnych, finančných, daňouých alebo iných odborných poradcov a

osôb, ktoré sÚ viazané povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby' Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti

pouŽívatel'ov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov (ako napr. povinné zverejňovanie zmlÚv podl'a zákona č. 21112000 Z. z.)'

e) S0ZA zodpovedá za rozúčtovanie uhradenej autorskej odmeny na základe PouŽĺvatel'om doručeného Zoznamu a účinného Vyúčtovacieho

poriadku S0ZA.
í) PouŽívatel'týmto vyhlasuje, Že osoba uvedená za PouŽĺvatel'a ako Kontaktná osoba je oprávnená vykonávat'všetky právne úkony súvisiace s

touto Zmluvou V mene PouŽĺvatel'a, ak osobitná Zmluva o zriadení a použĺvaní Klientskeho konta (d'alej len ,,Zmluva o konte"), pokial' ju

PouŽívatel' uzavrel so S0ZA, neustanovuje inak. Pokial' Kontaktná osoba nie je uvedená, platĺ, Že tieto úkony je oprávnený vykonávať

uvedený PouŽĺvatel' alebo jeho štatutárny orgán.

g) Dolupodpĺsaná osoba vyhlasuje, že je za PouŽĺvatel'a alebo v jeho mene oprávnená svojím podpisom vykonávať všetky právne úkony

súvisiace s touto Zmluvou a zaviazal' PouŽĺvatel'a na práva a povinnosti vyplyvajúce z te|to Zmluvy, ak osobitná Zmluva o konte, pokial' ju

PouŽĺvatel' uzavrel so S0ä, neustanovuje inak..

Vll. Záverečné ustanovenia
a) Táto Zmluva sa uzaVära na dobu určitú, a to do 27. 10.2017.'
b) PouŽívatel'vyhlasuje, že všetky údaje v tejto Zmluve sr] Úplné, správne a pravdivé, Že nezamlčuje Žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mat'vplyv

na určenie výšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podl'a tejto Zmluvy. PouŽívatel'sa zároveň

zaväzuje akékol'vek zmeny Údajov sÚvisiacich so Zmluvou' o ktorych mal alebo musel vedieť, pĺsomne oznámiť SoZA najneskôr v lehote do

15 kalendárnych dnĺ odo dňa' ked'sa Používatel'dozvedel o týchto zmenách alebo odo dňa, ked'o nich mal alebo musel byt informovaný,

podl'a toho, ktorá z týchto skutočnostĺ nastane skÔr. PouŽĺvatel'zároveň berie na vedomie, Že náhradu prípadných škod, prípadne nárok na

vydanie bezdÔvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdĺvych údajov

používatel'om, prípadne z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou, bude SOZA uplatňovať v zmysle prĺslušných

ustanovenĺ Autorského zákona, ako aj iných všeobecne záuäzných právnych predpisov.

c) PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že bol pred uzavretím tejto Zmluvy vsúlade s $ 169, ods. 3 Autorského zákona S0ZA informovaný o kritériách, na

základe ktoých boli určené odmeny, t.j' že sa oboznámilso Sadzobnĺkom.

d) Zmluvu moŽno meniť a dopĺňat':
'ĺ) Pĺsomnými, oboma Zmluvnýmistranami podpĺsanými a doručenýmidodatkamik tejto Zmluve'

2) Prostredníctvom webového sĺdla SoZA za podmienok uvedených v osobitnej Zmluve o konte, ak má PouŽívatel'na webovom sĺdle S0ZA
Klientske konto v zmysle osobitnej Zmluvy o konte zriadené a ak webové sídlo S0ZA umoŽňuje uzavretie dodatku k Zmluve týmto spôsobom.

3) Prostrednĺctvom naskenovaného a podpísaného tlačiva na to určeného (tlačivo ,,Dodatok").

4) V prípade návrhu zmeny alebo doplnenia zo strany PouŽívatel'a spôsobom podl'a čl. Vll., pĺsm. d), bod 3 ) tejto Zmluvy musí byt'sken tlačiva

',Dodatok" 
s podpisom PouŽívatel'a doručený z e-mailovej adresy uvedenej v identifikácii Použĺvatel'a podl'a tejto Zmluvy a následne dodatočne

potvrdený a podpĺsaný zo strany SOZA. Dodatok sa v tomto prĺpade povaŽuje zauzavretý momentom doručenia elektronického potvrdenia o

doručenĺ emailovej správy obsahujúcej naskenovaný a oboma stranamĺ podpísaný dodatok z emailového konta alebo emailového servera'
ktoý je pouŽĺvaný PouŽívatel'om v zmysle tejto Zmluvy na elektronickú komunikáciu so SOZA. V prĺpade nedoručenia elektronického

Pl.łlile l;ĺi ĺ|)i2ĺ) ĺô
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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 S0ZA na emailovú adresu PouŽĺvatel'a uvedenú v záhlavĺ

tejto Zmluvy.

e) Zmeny údajov v identifikácii PouŽívatel'a podl'a te;to Zmluvy' resp' Zmeny údajov o spôsobe alebo rozsahu pouŽitia diel podl'a čl. ll. a čl. lll.

tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmluvy a o uzatváranĺ dodatkov elektronickou formou (naskenované a podpĺsané tlačivo) v zmysle čl.

Vll. tejto Zmluvy .je možné vykonat' len pľostredníctvom dodatku k tejto Zmluve (tlačivo ,,Dodatok"), a to na základe písomnej alebo e-mailovej

Žiadosti Použĺvatel'a, prĺpadne prostrednĺctvom Klientskeho konta na webovom sĺdle SOZA, ak má PouŽĺvatel' Klientske konto zriadené a ak

webové sídlo S0ZA umožňuje zmeny týchto údajov. Pokial' sa S0ZA a PouŽĺvatel'dohodnú na znenĺ dodatku o zmene úda|ov, dodatok sa
povaŽuje za uzavrelý dňom podl'a čl. Vll., pĺsm. d) tohto článku Zmluvy.

f) PouŽĺvatel'iĺyhlasuje, Že si je vedomý skutočnosti vyplývajÚcej z ustanovenia $ 69, ods. 6 Autorského zákona, t. j. skutočnosti, Že ak udelenú

licenciu netryužije vôbec alebo nevyužije sčastĺ, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. PouŽívatel'd'alej vyhlasuje, že si1e

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 pĺsomne vypovedať túto Zmluvu doručením výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba

začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoved'doručená. Výpovedná doba je 14 kalendámych

dní.Zmluvu je moŽné vypovedať aj prostrednĺctvom webového sídla SoZA za podmienok uvedených v osobĺtnej Zmluve o konte, ak má

PouŽĺvatel' na webovom sĺdle SoZA Klientske konto zriadené a ak webové sĺdlo Soä umoŽňuje vypovedanie tejto Zmluvy spôsobom

uvedeným v čl. Vll'' písm' g)tejto Zmluvy'

h) Zmluvné strany sa dohodli, že S0ZA je oprávnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autorských odmien v

Sadzobníku vzťahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. SoZA je povinná takúto zmenu písomne alebo elektronicky na e-mail Použĺvatel'a

uvedený v záh|avĺ tejto Zmluvy oznámiť PouŽívateľovi minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takejto zmeny. PouŽĺvatel' je oprávnený v

prípade nesÚhlasu s takouto Zmenou pĺsomnou formou vypovedať túto Zmluvu pred uplynutĺm tejto lehoty ku dňu účinnosti takejto zmeny

Sadzobnĺka.

i) Vo veciach neupravených touto Zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a zák. č' 4011964 Zb. Občianskeho zákonnĺka v znení

neskoršĺch predpisov (d'alej len,'občiansky zákonník").
j) Táto Zmluva je uzavrelá vpĺsomnejforme podl'a $ 40' ods.4 Občianskeho zákonnĺka, a to prostrednĺctvom elektronických komunikačných

prostriedkov v zmysle Autorského zákona' Táto Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť v zmysle prĺslušných Ustanovenĺ Zmluvy o konte

uzatvorenej medzi S0ZA a PouŽívatel'om. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, Že ak pouŽitie chránených hudobných diel špecifikované v čl. ll.

a lll. Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmluvy, urovnávajú touto Zmluvou vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z neoprávneného

zásahu do autorských práv vo vzťahu k podujatiam špeciÍikovaným.v čl. ll. a lłl. Zmluvy' a toto pouŽitie je zohl'adnené v Autorskej odmene.

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

Počet príloh: 0

Túto Zmluvu uzatvoril PouŽívatel' dřta23'10.2017 o 13:10 v zmysle čl. lll.' bod '1' pĺsm. a) Zmluvy o konte

Túto Zmluvu uzatvorila SOZA dňa 23'10'2017 o 12''45 v zmysle čl' lll.' bod 1, písm. a) Zmluvy o konte.
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