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Podujatie

HROMADNÁ LICENČNÁ 2MLUVA

o P?.UŽÍtí^Ljdobn'ŕch.diel !ch verejným vykonanrm a verejným prenosom,
^JSÁ^?la. IÍEl^uto^l?.^5?J?o"!lč-618íz00? z-z-.(ďa^ le" Äutorský zóko'n) medzi

^a^^Wxw^w^ns^ OSm"^.u^^^^^^^. Ra<>la>o>a 3,
^^^^^^=S ^T^^^=^B=:Odd. hJd. produkcíí: tel.: 02/50202725, 44, e-mail: .3rodukcie@soza.sk (ďalej len áozÄ)

a

Používaterom verejnej produkcie s hudbou, Špecifikovaným nižšiB (ďalsj len PouživaíeF)

PgyŽívateTtúdajepodtaORSR/žRSR) _ObecPoproé
ulicai. Ško)ská2 -__."__ PSC, obec M424Poproc
okres Koéice - okolia čisloakód bank. učtu~0404770oÔ1/560flT
IČO 00324639 ĎÍČ IČDPH
Dátum nar. Trvalé bydlisko:
Štatutámv zástíÍDca:~meňo:-^g::a^M^i^ tel. 05SM668171
Koníaktná osoba , lng^tefajriJaMcwkíT:3~^"-teÍ:
fax 055/4668169 e-mail ,3t.rostafit>es>_sk
Poštová adresa: ťak je
iná ako fakturaôná adresa)

^?S?l?!ľSí^ľlIS.le.?^?ľ. ,li?SI?!l,Z^úhiasu použlvaterovi na Použitie hudobných diel podfa § 18 ods. 2 písm. g) a h)
Autorského zákona nižšie uvedeným spôsobom:

I. Poduiatía s hudbou ako podstatnou / DodDomou / doDlnkovou ztožkou
Krfžikom označiť iba ieden druh použitia hudbv

Tr D Koncert vážnej, džezovej hudby, koncertné batetná produkuar

D ÍC),'3c!yľf-"?^-d^!e['-fol<d,órJlai'_-zl?"B?n l?^by' estl&lEI'shcwTkaraoke. promenIdiívÍoncert a^odtí^*> S^K^^tfľS?Le.^^i^^--hu?.^?ľÍ!l(ľ.^vs^pnéh? Mnobranie- hodv. dožinkv. iarmokv.titiv'af^lD KorK>rtjpo[ulám§a/al^tózneihudbynavc^om^estranstve(bezvstufw^*

I Q TaneCná zébava, diskotéka, kultómMpotoĎenský prusram s tancom. vofná zábava s tancom, karaoke s tancom aDodobnéa Ples1
1
1

D Taneínýkurz, výuka, Itrúžokapod. __1
i"

a ^^tZ^h^^S^^^^^^ha^S^S^OJSľ-?^^k,??r^^db?u íal.v.?ámc[ ^urzov)I-p^i)né[
D ÄSn^ľ^iS^Ä!;Ss^to?wai^. ^^^^P°S-^^'^-ako^1 umelecká gymnasSka, krasokofĎurovanie, akvabely a podobné
D Súfažné podujatie s priebeíným podkresovým pouStfm tiudby|~.
n Cifkusová a artisfidtä produkda s použftfm hudby a podobné
a Efotické vystúpenie (stripttzt aood. Obocný ursad POPROč3

i

D Verejná projekda <mov (kmo, reStaurácia, videokavlareft)f

O^ Y^m^^u^e,pHWQa^ij^ď}fX^^ctapTod\i^swi^ä^^ tarttHTC

[ D ] Mtídne: tedemfcke7vTri^äckéaoodróríéDrehliadky asúfaželpouifmhudb; ŽÍF-Ý WQ^

i_a [ Reklamný stánok s predvádzanim prodiAtov do 2 m2
a Reklamný stónok s predródzanfm troduktov do 10 m? Podacle filalo ilalo apru:H

CB Ptotený občiansky alebo drkeuný obrad s použttím chränenej hudby
E Verejrtézhromaždenie, sprievod, defflé s použitfm hudby
a ludba (na počúvaróe bez tanca) predvádzaná výkonným umelcom atebo technlcH  ^ sluhovaRŕmOJ V(tíWffirtSťom

a ob6efshfovacom zanadenf fltavíareň. rsétauráda. vináreň. bar a pod} 1

D Hudbavrámcirecepcie.koktaau, banketu a podobnýtíisptíofienskŕch podu^tí
D HudbanavemisáSumeteckej,alebovzdelávaceJvýstaw
a Zvukovä inStaláa'a pôvodnej hudby
a Hudba reprpdukovaná rubavoftiým technitíiým zariadením nakomei^sj výstave

R? ^Í^?!ľÍ^Í^^ -Si,?^?^ ?^??^ ?^róhclÍ?^aíl^i-vla"oený a v8n<OTOaní frh a^ofcbné
Ľ Hudba reprodukovaná v areáli pravidelne opakovanýchpredajnýchpodu]aífťbuíza, Irlioviskoa^podobr^

j

Názov podujatia 9e? obc8J:>c^roc
atebo podrobne opfsaf podujatie

Rozsah a éas použltia hudobnvch die! *
^

Dátum konania podujatia" 7.9.2013 alebo obdobie od do
Produkde pravidejne opakované v dňoch PoD UtD StC StD Pi3 Soä-~-Ne-ä
Počet podujatl za obdobie aleäo počet vyučovacich hodfn (lekcit)
Hodina od do Čas použitia hudby 6,0 hod
Kapaciía miesta konania 1) 500 _ Plocha mz prevádzky aleäo miestnostj 702

Ceny všetkých druhov vstupného na 1 den _1/  2,  3,  4,  5,  6,  
bez konzumného 7,  8,  9,  10,  11,  12,  
Konzumné na 1 Celkové náklady(náklady za prenájompŕíestoru Podujatie na ÄroD2)deň  _ anákiady2ahudbu)na1deň3> 2800  Nie_Bpozvánky

* Ak ste usporiadaterom tL'mé, koncertnej Šnúry a pod. priložte prosfm ilačivo A4, ktoré nájdete na www.soza.sk - Tlačivá - Pre Používatetov
11 Uviesť najvyšsl prfpustný počet OSĎÍI, ktorý priestor pojme
^ Vyplniť v prípade, že na podujatís sa nevyberá vstupné, aie iba konzumné.
a) Vyplniť v prlpade, že na podujatie sa nevyberá vstupné, ani konzumné.

;'/^ ^- l^ 'u?íáŕ /, ŕ, ^l/



II. Miesto použitia hudobnvch diel

Druh priestoru zariadenia, prevádzky Fytbaloyéihriskp Názov

ulica č. Brezová 20 PSČ, obec .<?44.?4J?opro^

III. Interoreti fvvkonní umelcit:

Názov hudobného súboru, skupiny Jičamba
Meno interpreta Metalinda

Názov predkapely Country TENNESSEE

IV. Zoznam použitvch hudobnvch diel - doméiť SOZA najneskôr do 7 dní po podujatí
TF ,7T-T~ F-

Názov hudobnéhc diela 1 Autoríl).hudby Autor(i) textu Próeí21
hd~" ^T

I-1.

1 2. T

3. -1
.Ť

4. ŕ

'ZĽ5.
1) prosfmeuviésť aj upravovatetov, spraoovatetov, aranžérov a prekladatefov
2) počet predvedenf skladby v rämci použítía (ak nie je uvedené, predpokladä sa jedno predvedenie)
Af( treba, pouiite tlačivo A5, ktoré nájdete na www.soza.sk - Používateiia hudby, prípadne pokračujte v zozname na priioženom liste podta predlohy, ktorá
je neoddelitefnou súčasfou zmluvv.

V. Autorská odmena

1. Použfvater sa zaväzuje za použitie hudobných diel dohodnuté touto zmluvou, zaplatiť SOZA autorskú odmenu podFa platného
Sadzobnfka SOZA, ktorý je k dispozlcii na naMiadnutie v sídle SOZA a uverejnený na www.soza.sk.

2, PoužívateF sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu v lehote splatnosti vystavenej faktury. Ak Použfvatef neuhradí faktúru v lehote
splatnosti uvedenej na faktúre, sträca nárok na véetky výhody, vyplývajúce zo S OZA.f

V
3. Autorská odmena v zmysle článku V. bod 2 sa považuje za uhradenú dňom pri()f 'híMltôť'QOZA W^Ewmtpy

pokladne SOZA. prs^ráva k hudobným djelam
^^^'^^^VI. Záverečné ustanovenia
Došlo:

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu

a) neuräitú s účinnosťou od 2 6 -08- w"i >

 ^\úb) určitú s úännosťou od 7.9.2013 do 8.9.2013
Neozna6en(m doby sa zmluva považuje uzavretá na dobu neurôitú. Podacie Čfsio~~ -'~

2. Používater vyhlasuje, že údaje uvedené v tejto zmluve sú úplné, pravdivé a s^rávne a že nezamlôuje ži é'M hrosti, ktoré by
mohli maf vptyv na uróenie výšky autorskej odmeny. Zároveň sa Používater udajov súvisiacrch so
zmluvou pfsomne oznámiť SOZÁ najneskôr v lehote do 15 dnf odo dňa k^dy sä ^ÍlälfvateF dozvede^ Cf^ff^zmen
odo dňa kedy o nich musel byť infonnovaný podfa toho, ktorá z týchto sku astane skôr. Po(iž[vater'zároveň berie na
vedomie, že náhradu prfpadných škôd, ktoré by SOZA vznikli z uvedenia nepravtíivých údajov'vTejlffimhiverprfp-z^teskQuähp
oznámenia zmien údajov súvisiadch so zmluvou, bude SOZA uplatňovaf podFa všeobecne platných predpisov. PoužívateF tiež
berie na vedomie, že SOZA zodpovedá za rozúčtovanie zaplatenej autorekej odmeny autorom použitých diel v rozsahu

f,

Použlvaterom dodaného zoznamu. Autoreká odmena bude zvýäená o zákonnú sadzbu DPH, Údaje, poskytnuté v tejto zmluve,
budú použité výlučne pre výkon kolektívnej správy práv podFa Autorského zákona.

3. Použfvater sa zaväzuje doruôiť SOZA najneskôr do 7 dni po podujatí so živou hudbou kompletný zoznam väetkých použitých
hudobných diel. Ak Použivatef kompletný zoznam väetkých použitých hudobných diet nedoruéf v uvedenej tehote, zaväzuje sa
zaplatif zmluvnú pokutu vo výške 20% zo základnej fakturovanej sadzby, najmenej véak 10  .

4. Použlvaterďalej beriena vedomfe, že vzmysle §81 ods.4 autorekého_2á_kona č. 618^003 Z.zje organizáda kolektlvnej spróvy
oprávnená kontrolovaf včasné a riadne plnenie zmluv s ňou uzatvorených. Použfvatefje povinný organizádi kotektfvnej spróvy túto
činnosť umožniť.

5. PoužívateF, ktory použije chránené dielo bez súhlasu autora, príp. neuhradí autorekú odmenu, porušf autoreké právo čfm môže
naplniť skutkovú podstatu:
a) priestupku podFa § 32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni platných predpisov,
b) trestného činu podfa § 283 Trestného zákona.

6 Osoba, ktorá v mene Používatera uzatvára túto Zmluvu je oprávnenou osobou konať v mene Používatefa.
7. Zmluvu možno meniť adoplňať obojstranne podpfsanými pisomnými dodatkami ktejto zmluve. Zmluvu je možné vypovedať ku

koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručenä druhej zmluvnej strane.
8. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a ObČianskeho zákonntka.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exempiároch, po jednom exemplári pre každú stranu. Zmluva je uzatvorená okamíhom

doručenia podpísanej zmluvy zo strany SOZA Používateľovi.
10. Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmtuvou a Jej vykonávaním sú prislušné výlučne všeobecné súdy Slovenskej

republiky.

V ._Ppj)roči dňa 20.8,2013 V Bratíslave, d ^ŕ

^loveRStey-^ehpfiR^^-Si
pre práva k huAymidielam

Ráätidavová 3

iôo:M^1°IS
^OP K2020796

^ odpis zä ívate ^TV
f

r*. odpišYar

2 '*/. alebo osoba/iprávnená konať v mene PoužívateFaV
'/.f

Počet príloh:

IČO: .178 454, DIČ: 2020795601
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Platné od

IČ DPH: SK2020795601
fax: 02-5020 2725 5/2013

banka: VÚB, č. úétu: 1534012/0200www.soza.sk
reg. 6. MV SR: WS/1-900/90-5828


