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HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

o^u.ž.i^hu?f.b-fSh-?Leiic.t^e/T?! vnylÍSn_^im a ?eI3ľ?!!.p-re-nosom v .fámci hudobn^ch produkcii, podujati a vystúpeni (tfalej ien
.Zmluva^uzay^ P^ustanovema_§ 48 zákona 0.^18/2003 Z. z. o autorskom prävea prävach súvisiacichsauto7skýmprávom
v znení neskorších predpisov (ďalej len, Autorský zákon"

medzí:

?9^Í!?.ci^ÍI?vľeÍsľí^!f S?!LS.??A\s!^n?!ľ?!?tyLa.nn^ä?-^rt.o.raký pr!práva k hudobným dielam;
so sidlom: Rastäslavova 3,821 08 Bratislava 2; IČO: 00 178 454. DiČ: 20207956Ô1', IČ 'DPH: SK2020795601;
^uí?.r,n^^ll?.c?<-.ll?ľLa.rt:Anto" ?)?ovľľ/J!?!?lL? !' Č-.MVSI?: YY?/1'900^°'5828: IBAN: SK2102000000000001534012;
B;c,:-SUBAS/t"3 banka'a's"č- ú-: 1!i34°12"l2°°; ". tel" 02/50 20 27 25-44, e^ail: produkcie@soza.sk
(ďalej len "SOZA")

a

PoužívateFchránených hudobných diel
(ďalejlen.Pouävater):
Názov/Meno ŕidiqŕepodfaprfstoSnétounrihéftoregisfrql: |obec Poproč
SkUo/Niesto podnikania:
ufcaé.:|Skol8*tá 2 PSČ,obec:|o4424Poproô
IČO: 00324639 DIČ: J2020746189 10 DPH:
Dátum narodenia (prifynckejosobe): Trvalé bydlisko (prifyzicfcefosobe):
Bankové spojenie (IBAN, BIQ: |SK07 5600 oooo 0004 04770001
ŠtatutámyzástUpca ŕpnprävnŕdcgosoŕej: |lng. Štefan JaMovský ftinkda: |starosta oboe
Kontaktná osoba: |*ng étefän Jaktovský Tel. kontakt: |o55/4668171
E-fliail: jstarosta@poproc.sk * l^ihenfe frflMftmg acfras^ uroažnf
^räta^i^práim^mď^^^tftomQžmsfvanpfsm^^Z^adi^
Iferešpondenäná a*esa*: -. .-*ť

*-.

" l^iptír, afrje tó ato atesa ^ a^ m^pothitama. ró^feiff^p^ tíd^ mSfanBa^ste

SLWE wm ^ AUTO Zasielanie fäktúr a akýchkohrek iných dokumentov vyplývajúdch zo Zmluvy od SOZA*: P^präya k hudobnym diel
0^v^^:^^^^^^^^a^*^a^l!^S^^S^^^^^^^S~-v-----08:-^^avo va 3

(SOZA a Používatef tfätej aj ako " Zmluvné strany') 1 O -08- 2QÍ5
I. Úvodné ustanovenia podacteéŕÍi^ |Cŕs(o~spTsu~~"~ h.

La) Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy vyplývajúce zAutorekého zákona medzi SOZA ^Mhm-V-SÍÍM
ŕ <

získanírr súhlasu
1

rop^^^hudob^ditívrtmdhudob^^utó'.^i^^n^^a.e7v,  i '^"hudobná produkcia").

b) ?^.VÍ?Í?T;..!!S"^^á-k^.!=ZII?!!jv^.?stÍIF.OVa^is.a-?ľľi a. vydavatennihudob"ych did Oprávnema č. 1/2004 na výlcon koÍektTvnej
!^l^^i!STľ-k.e^p!!b'^ľlele^-ol??is^'?tvom kutt?ry SIOTenskeÍ reP.ubliky' reciPročných'zmlúv sozahraničnými
?S?L^TL^eSl^l!?^.p?v^v.s?l?.?e.sAut?sk^m?!íon^mopTná"d.tíorarsúhlasna^^^
^!mte!^x!uzastoven^d'azahrani°^autorOTa^atateft>vh^"^diela^no.terov'Äiejien
"Autori") a vyberaf za takýto súhlas autoreké odmeny.

c) Za autora diela sa pre účeiy íejto Zmluvy považujú všetci nositelia präv k dielam zastupovaní SOZA.
d) !!><S?ľa!!ĽÍJle ^Ím^^!i.n.^Í!k^T^é<!ôsle?ky.(zi_sk.al.ebo stratu.) svojich rozhodnuti súvisiacich s použitim hudobných diel, najmä

o čase, mieste, dmhu, účinkujúcich, programe hudobnej produkcie a pod.

H. Predmet zmluvy

^ľ^TiSí?.^!l"^J^^eníe lioencie ~súhlasu použfvaterovi Podra ustanovenia § 18. ods. 2, písm. g) a/alebo h) Autorského
zákona nasledovným spôsobom*:
. V*ažcto/n Aode aznaäften^dan spflsob; akŕete o vŕacero ftudofaijŕch produkcŕ/ v utôtom obdtab/, toraé, šnúmapod, pouiite. prosim. VačivoAI ako neoddaffteftitíprftohu k tefto Zmlwe.
a) Základné zaradenie hudobnej produkcie:

Q podujatie so živou hudobnou produkciou (verejné vykonanie diel/a výkonnými umelcami)
Q podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (verejný prenos diel/a)
B podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa živú, ako aj reprodukovanú hudobnú produkciu)

Pteŕfíó c,d 1/201Č
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b) ÍÍnrové zaradenie hudobnej produkcie:
|g podujatie s použitfm populámej a inej hudby
Q podujatie s použitim výhradne vážnej a/alebojazzovej hudby
D podujatie s použitlm zmiešanej hudby (akýkoívek huctobný žáner v kombinácii s vážnym alebo jazzovým žánrom)

c) Typové zaradenle hudobnej produkcie:
D koncert D festivat Dples D diskoléka D firemné. reprezentaäné atebo propagačné podujatie D taneéná zábava D äou
B Íné*: Opis hudobnej produkde:|obecné siávnosti

{'PalMÍ^potílveW2aiadít hudatM^poiíiíxie,jepcím^}ypM(^luikibneiiimduktí9.)

d) Identtfikácia hudobnej produkcie:

Názov hudobnq produkcie (podujatia): |Dert obce Poproč

Interpreti (výkonní umeká): KandräĎovd, Hefenine oä

Reprodukovaná hudba: B áno Q nie

III. Roaah Ifcencie

.^ ifc o mcero fdni)^ hutofa^ pm**cff, *oncaW famé ffinto a pod^ je potr^ po^m
tm., ÍB vpr^aife iwitoenŕB Ítaäm A1 sa nash(fcw(yäBnok neqiifcai

a) časpoufitía*:
fVyzna teiediwzmoiiw,fí.

B Jednonžďvi hudobni pndukda:

Dátum (deň konania podujatia atebo obdobie trvania od - do*): 12.09.2015-13.09.2015 .f - * .t

.tí oHtefDanK>ste^fleprai*h^Auifc^pmdkWifuätaudbdtaM^
Cl Pmrfdelne opakovaná hudobnd nrodukcia v dAoch
DPondetok DUtorok QStreda DŠtvrtok DPiatok DSobota DNedeTa

Vobdoblod-do:

čas (hh:mm - hh:mm). v ktorom sa hudobná produkda koná, od - do: 19:00 - 01:00 f~' -'

M^>'pnjto((wrazn^cft, flfpff cpafemnŕ* fudotnych prodUbnSatftJ Í

Celkavá doba použitia hudby (poéet hod.): |s (Vypfnifaiprifednorazových, aj pri opskovaných hwíobfiých pmíukciách.)

b) Mlerto použitia:

Názov zariadenia, priestom, prevádzky a pod.:

Adresa zariadenia, priestoru, prevédzky a pod.:|Brezová 20,044 24 Poproč
Druh zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.: ^utbalové ihnsko

c) Kapacita miesta pouíltia*:
*Maaamélnalcapacítaos6b>piiestm,ktfesahud{^pmdi^u^uločf^wi^holawh fífma^oMob^

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: J500
V pripade, že nie je možné uviesť maximálnu kapacitu osôb v pn'estore, uviesť plochu v m2 prevádzky, priestoru,
priestranstvaapod.:

Pi^!i(. f'; St HSi 2 2 5
.' / '̂ff-
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d) Vstupné":
^ffpf?B.!T!!n^í?Í?proďu*c'e ako napr'Í6SSVB1^ Pabeb"é Pwíiffia spräune zadanŕe vshfpné/m tlačiwA2 ato nsocftfefftefcti prftohu * ŕeyŕo Zmhw6, fcn. vprfpade ^Aienf's
VačiwA2 sapísm. (S)mvyf>Íňa

stupnéna Vstupné na Vstupné na Vstupné na
hudobnú hudobnú hudobnú hudobnú
rodukciu produkciu produkciu* produkciu

* *
*

o o o o o o o oť

o o o o o o o o

o o o o o o o

o o o o o o o1 .
oť,

o o o o o o o o

*Uuiesrajdobmw)héaWebomdCMévsíifn6.akjeslasia>aié.
n^^^^^^^í^^^yj!yl^valm^w^^^^wí{^islo<sl^i^-vs!^
piípaifopoiSí^vpmM)sápciuwiSe20.00 avdisňwmsllpciiwedi63.0Ď^.

Náklady na hudobnú produkdu (honoräre výkonných umelcov. technické zabezpečenie vystúpenia a pod.) a prenájom priestomt:
|3800
\^^_^^'^^^^_?<^^9íwm6po^'^^^^^f^^^.f>í^^w^
pro<*ri(twoapozrónkK ItíoiýchfHfsSeníefespoplatoené.

IV. Autonká odmena

*^ ^^^^^^í^^^^^^i^i^d^Í?^^^ ^^^^r^^^i^^i^'i^^^^^^ľ^^TÍi^fÍ^^^ľ^^^^^^^i^?^^^!?^^^^^^^-???^ ^*!^^!^
^Ä^Ä^Ä^^ÄÄÄÄI^0"-

b* ľo"Jŕívia?-sa?EavSKUhradif autorskú odmenu v lehote splatnosti a vo výske urcenej podfa písm. a) podfa tohto äánku a v iehote splat-
ností uvedenej na faktúre.

^ ôu?rská.o?mena.s? v 2mysle tohto äánku Považuieza uhrad8r'ú dňom pripisania fakturovanej sumy na účet SOZA uvedený v záhlavi tqto
Zmluvy atebo zaplatenim v hotovosti do pofdadne SOZA.

V. Zoznam použHých hudobných diel

a* ^^^J^I'^?'?"1^ lT^°^^Í^^^P^^?^lzh?^^1^ MďzSil^^e^ovz^Sin^jppirp^ ^
podpise tejto Zmluvy, zaväzuje sa Použivateí doruäf Zoznam pouätých hudobných diel do 7 dní'po uskutočnení hudobnej produkcie.

b^ ^^^.^.r5?^!ľJilS^!?ÍIl.?^?.^dSi^!!e^y-v^^te^^^ nedoruéí ani v lehote uvedenej v pism. a)
tohto élánku, zaväzuje sa zaplatiT zmluvnú pokutu vo výéke 20 % z fakturovanej autorskei odmenv.

^-:-<b-Kí

1S?^S?JÍÍ ^^^tfvll^^S ^^l^Sad?Í^'ľ. pdaafPOUŽIVatefl llv>{Se pocef prerfretfenf hudtoiméfto ďé/s v rórnd pouBtia, mä sa za to, Íe nte fen
ií" prea-v^^>^>^^^.^^^^ -z^p,-^^^^n.-^*-n>ä;i"-p^;
tejtoZmluvy.

VI. Osobltné ustanovenia

a) súhias posl<yt"utynazákladetejtozmluvynezahmasúhias s iným spôsobom alebo rozsahom použitiahudobných diel, akoje uvedené
L^L!Lfiilil'h%^^i^f^LJ^ľľľL^^k^v?.^b.n^sÍ?.ľ^-a^ len sp6sobom,-ktorý
neznižuje ich hodnotu. Použivatef nie je najmä opróvnený do autorských díel zasahovať, doplňovať ich äi ich upravovaf ani zaradi'ť dielo

pSfíiiič^ i/ioi e StranK3z5
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z repertoáru SOZA do íného diela bez samostatného súhlasu autorov. Súhlas priamo od nositeía autorských präv je potrebný aj v pripade.
keď si Používatef objedná vytvorenie diela, ktoré bude spracovanim. úpravou či prekladom chräneného diela. Použivater je jedinym sub-
jektom, ktorý nesie zodpovednosfza splnenie týchto povinností a za vysporiadanie pripadných osobnostných práv autora hudobného diela
či iného nositeľa práv k hudobnému dielu.

b) Použfvatef vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti použivaťchränené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skuto&iosti, Že táto
Zmluva sa nevzfahuje na nadobudnutie hudobných diel ani žiadnym spôsobom nemá vplyv na legálnosf nadobudnutia hudobných diel.

c) Používater sa zaväzuje, že umožnt SOZAvykonať kontrolu použivanía diränených hudobných diel podía tejto Zmluvy, najmä umožni SOZA
voFný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prfpade, že je na produkciu kontrofovaný vstup, umožni voFný vstup na produkciu
osobe, ktorá sa preukáže preukazom Inšpektora S02A), umožnf SOZAnahliadnufdo úôtovných dokladov súvisiadch s produkaou, pred-
toži na základe vyžiadania požadované dokumenty súvisiaoe s produkdou, umožni vyhptovenie obrazových alebo zvukovo-obrazových
záznamov poôas produkde alebo výkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykonať kontrolu v súlade s ustanovenlm § 81, ods. 4 Autorekého
zákona a použiť ziskané informácie výlučne na úäely výkonu kolektlvnej sprävy.
f

d) Odaje poskytnuté PoužwateTom v tejto Zmluve, ako aj v súvistosti s výkonom pripadnej kontroly budú zo strany SOZA použité výlučne
na účety výkonu kolektivnej spravy präv podfa Autorského zákona. Údaje z tqto Zmluvy, ako aj z pripadnej kontroly (ďatej len "Údaje'"), ako
aj akákofvek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi SOZA a Použivaterom (ďatej len "Komunikácía") sa považujú za dôvemé in-
fonnáde a sú podfa svojej povahy chränené ako obchodné atebo listové tajomsh/o. PoužívateT sa týmto zaväzuje, že Údaje a Komunikádu
neposkytne bez písomného súhlasu SOZA Iretím osobám, s výnimkou prävnych, finančných, daňových alebo iných odbomých poradcov
a osflb, ktoré sú yiazané povinnosťou mlčanlivostí v obctobnom rozsahu ako tíeto osoby. Toto ustanovenie nemá vptyv na povinnosti použí-
vatefov vyptývajúce z osobihiých právnych predpisov (ako napr. povmné zverejňovanie zmlúv podfa zákona ô. 211/2000 Z. z.).

e) SOZAzodpovedá za rozúčtovanie uhradaiq^autorskej odmeny na záUade PouŽivateTom domôeného Zoznamu predvedených hudobných
diel a uéinného VyuČtovadeho poriadku SOZA.

f) Pouíívatef týmto vyhlasuje, že osoba uvedená za PouživateTa ako Kontaktná osoba je oprävnená vykonávať všetky právne úkony súvi-
siace s touto Zmluvou vmene Používatera. Pokiaf kontaktná osoba nieje uvedená, platí. že tieto úkonyje oprävnený vykonávaf uvedený
PoužívateT atebo jeho štahrtómy orgán.

g) Ddupodpisaná osoba vyhlasuje, že je za PoužlvateTa atebo v jeho mene oprävnená svqjim podpisom vykonávaf všetky prävne ukony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazať Použivatefa na präva a povmnosti vypfývajuce z tejto Zmluvy.

h) Pokiaf si Pouíívateľ v záhlavl tejto Zmluvy zvoli doručovanie dokumentov od SOZA vyptývajúcich zo Zmluvy prostrednictvom e-maihi.
povaíuje sa takýto dokument za doruťený v deň domôenia etekbonického potvrdenia o dorucení emaitovej spróvy obsahujúcej daný do-
kument z emaiknrého konta atebo emailového servera. ktorý je PoužívateTom v zmyste tejto Zmluvy určený na etektronteku komunikádu
so SQZA. V pripade nedoručenia etektronfckého potvrdenia podfa predoštej vety sa Zmhivné strany dohodli, že za dátum doručenia sa
p(nražujedátumdmhéhood<>laniae^aikn^spí^zemaitovéhoserveraSOZAnaemanovúadresuPoužlvatBrainedenäv^^
Zmluvy.

VIL Zíveroéné ustanovenia

a) Této Znduva sa uzah/ára na dobu: B uréitu, a to na dobu uvedenä v ď. III., plsm. a) teito Zmluvv
D neurtíitú, a to od*: f

.oywstôr<tí<umpn^huifotm^pnx**w

b) Použivater vyhlasuje, že všetky údaje v tejto Zmluve sú úptaé, správne a pravdhfé, že nezamlčuje žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať
vptyv na urôenre výšky autorskej odmeny atebo na mé rozhodujúce skutočnosG potrebné na ptnenie podfa tejto Zmluvy. PouživateT sa
zároveň zaväzuje akékofvek zmeny údajov súvisiacich so Zmtuvou, o ktorých mat atebo musel vedieť, pisomne oznámiť SOZA najneskôr
v tehote do 15 kalendémych dni odo dňa kedy sa PoužívateT dozvedel o tychto zmenách atebo odo dňa kedy o nich mal alebo musel byf
inftirmovaný poďa toho, ktoró z týchto skutočností nastane skôr. Použlvatef zároveň berie na vedomte, že náhradu pripadných Skôd,
pripadne nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. ktoré by SOZAvzniktí zdôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/atebo neprav-
divých údajov pouílvaterom, prípadne z neskorého oznámenia zmien údajov suvisiacich zo Zmluvou, bude S02A uplatňovať v zmysle
prislušných ustanovenl Autorského zákona, ako aj iných vSeobecne záväzných prävnych predpisov.

c) Zmhivu možno meniť a doplňaf:
ca) pisomnými, obofna Zmluvnými stranami podplsanými a doruôenými dodatkami k tejto Zmluve;
cb) proshrednlctvom naskenovaného a podplsaného Uačiva na to urfieného (tíaävo ,Dodatok").
V pripade návrhu zmeny alebo do^nenia zo strany Použivaterajnusi byf sken tlačiva "Dodatok' s podpisom Použivatefa doruôený
z e-mailovej adresy uvedenej v identiffkácii Použlvatefa podFa tejto Zmfuvy a následne dodatočne pohrdený a podpisaný 20 strany SOZA.
"Dodatok" sa v tomto prlpade považuje za uzavretý momentom doruôenia elektronického potvnlenia o domôenl emailovej správy obsahu-
júcej naskenovaný a oboma stranami podpisaný "Dodatok" z emaitového konta alebo emailového servera, ktorý je použivaný Použfvatefom
^^.í?fJ^t^^iin^l^k!SI!Í?^f.^?lk^^,^^Y^I^í!t,?^ľľfľ^
Zmluvné stranydohodli, že za dátum uzavretia .Dodatku' sa považuje dátum druhého odoslania oboma Zmluvnými stranami podpisaného
skenu tlačiva "Dodatku' z emailového servera SOZA na emailovú adresu Používateľa uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy.

F!iit!i(.wí-i-2(,1r, Sŕ'fí ,^7ľf
hľtt t. \'
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d) Zmeny údajov v identifikácii Použivatefa podfa tejto Zmiuvy, resp. zmeny údajov o spôsobe alebo rozsahu použitia uvedených čl. II. a čl.
IH. tejto Zmluvy a ustanovenia o dobe trvania Zmluvy a súhlase s uzatváranfm dodatkov elektronickou formou (naskenované a podpísané
tlačivo) v zmysle ôl. VII tejto Zmluvy je možné vykonať len prostredntctvom dodatku k tejto Zmluve (tlačivo "Dodatok"), a to na základe
písomnej alebo s-mailovej žiadosti Používateľa. Pokiaf sa SOZA a PouživateF dohodnu na znent dodatku o zmene údajov, dodatok sa
považuje za uzavretý dňom podfa plsm. c) tohto äánku.

e) Použivatef vyhlasuje, že si Je vedomý skutoénosti, že autorskú odmenu v zmysle älánku IV. tejto Zmluvy je povinný uhradif za udelenie
súhlasu na použitie hudobných diel. nie za použitie samotné. Použivater ďaiej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že nepojžitie hudob-
ných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá za následok automatický zánik jeho záväzku uhradiť autorskú odmenu v zmysle článku
IV. tejto Zmfuvy.

f) Zmluvné strany sú oprävnené jednostranne pisomne vypovedať túto Zmluvu doruéením výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpoved-
ná tehota zaäina ptynúf dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená. Výpovedná lehota je 14
kalendámych dni.

1

g) Zmluvné strany sa dohodli, že SOZAje oprávnená jednostranne zmenif ustanovenia Sadzobnika vrätane výšky sadzieb autorských odmién
v Sadzobniku vzťahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. SOZA je povinná takúto zmenu pisomne oznámif Použivatetovi minimálne jeden
mesiac pred úäinnosfou takejto zmeny. Používatef je oprávnený v pripade nesúhlasu s takouto zmenou pfsomnou formou vypovedať túto
Zmluvu pred uptynutfm tejto lehoty ku dňu úcinnosíi takejto zmeny Sadzobnika.

h) Vo vedach neupravených touto Zmiuvou piatia ustanovenia Autorského záfcona a zák. é. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskoržích predpisov.

i) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre Použtvatefa. Zmluva nadobúda platnosť
a uännosf dňom podpisu oboma Zmjuvnými stranami, pokÍaF osobitný prävny predpis neustanovuje inak,

j) Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmhivou a s jej uplatňovanlm sú prislušné výluäie vSeobecné súdy Slovenskej republiky.

Za Pouävatera: ZaSOZA:

V|Popro6f ^\^2'ZQ4~5 V Bratíslave dňa | 2 2 -fl9- 2015
T'

Meno. priezvisko: |lng. StefänJaktovský

c". ^
...?1 íf (,f,,

t
'f
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Podpis: Podpis: .Ľ'r--~--
*..<>> >t
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Rastislavova"'3
Poéet príloh: róo: ^ŕ^á^ í^a^SK20207956ÓÍ
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BWA A4
Dodalok

DODATOK K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE č.'^mwe2ww__ . f dophl SOZA)
Použh/aterchranených hudobných diel
(ďalej len .PoužfvateH:
^^IW>n09p^9Tl^{ú^poiSaprisl^hoúradnéhon^al^^pfai*vupi{fyzii^^9,l^nlaj9SZÍ^ .

jobecPoprofi
+

L |.l II . .1 *"fH. imnmv-

Sfdlo/Mlesto podnBcanla:

ullcaC.:|Sl(Oteká-2 PSČ, obec: ÍD4424Poprofi
TAWVmwA^ ^

i

100:00324639 DIČ: jza20740746189 lÍOPH: .1]
t

J

Détum narodenla fpri^'^oso^: | Trvdébydliskofrrf^fel^osobej:!
J

Bankové spojenie (SAN, BfQ: 1SKQ7560D 0000000404770001
&Erii^yžfelupca ňin-prihmfc^QBoiHti: Sätofan JtíMowai^ funkcta: starosto obce

Podujatie fas tíofé sa iBfaftitfa imto tíodato^:
Nézoť |D8ňobGePoproč

<~r^.ŕť.ľlll F F.1.1. I .I ^U^ihŕ^ri^A^*.

Dátum: 112.9.2015
"<MM(|A*W 4^*U. ^Mr^lfm^ w4>T^^í..l. pll^^vy

Predmetom tohto Dodatku Je doplnenie, resp. zmena ustanoveni Hromadnej licenénej zmluvy (ďatej len .HLZ') nasledovne*:1

'Podf^c^,vMi^pitpa^ld9ozm^iB^ilo^^^aR6sl^v f59imnli^.Q^xm^mp.Saii^^
nsp. dopfrufflbt pouffrataTponflC/iára nBuyphsná.

Doplnenie, raap, zmena v IdentJflkácit Pouthateh nailedovne:
C/ríhL ^f. .^/ .hJStíAJLvAV.

^

'uv 1f

Doplnenla, resp, zmena čl. II HL2 naaledovne:

Základné zaradenla hudobnej produkcie: ::_]
*^u-.

Žánrové zaradenie hudobnej produkcie: Z]
F.>*?.T,

Typové zaradenifl hudobnej produkcie: ^uítúmo-spoloCenskó pocMatíe na vornom pítesiran8tve"bez vstupného 3
Irri^^vA^^lv

u"*^jwHyflww^u/jmmv WH/f>*

Názov hudobnej produkcle:
s>. **.-wAy^+^ŕ*>^ť f^ :..::^.>..

A. SiwUÚA<**rť^ttHL4*rHKhl

Interpretl: ^
*-^ipW'aviihsmmŕ*. ..Í..-lU*.....:.1.. ..t.....:u.+,.

t^u lľtNh,|ll ,Ui, JMľ-,ľ vs.n.ni

Iné; ~1
.\1^. **,k-^.7*UdrttítoiA *Hnt

Doplncnie, reap. unena ä. III HLZ nattodovnc:
.^TWW . .. ^VW777Ffy^-T Uhri,

Časpouž!t(a:|l2,9.2pj5
ťrti .^ uť. . TA.J.ffŕ.^ J n ].>*- n"

.^^** nŕ^

Mtestopoužitia:?
. -iir nhr ifcn.TtŕT.

pflh- .JTťŕn "^

Kapacita mlesta použitia:
'! ; " ' !*tíB *j<l*>*dm^i

.WU>iT ^" C.h-Au

Vstupné: :Z::D
Iné: '3

1.

v~{ ,*nm>,-t" numn**f>*^"-

Doplnenfs, resp. zmena čl. VII HLZ naaledovnc:

Uzatvoreniezmluvynadobu:^ s úôinnosťou od: [12.9.2015
Súhlas s uzatváranlm dodatkov podTa él. Vll, bod c), plsm. cb) [

vl ^-"'.: r-r'
<* ^^- ^^;.Íu

II. Tento Dodatok Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch^jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre Použivaterä. Dodatok nadobúd
/

aŕ-~-i^.tď ^ŕ. 1

platnosf a účinnosť v zmyde prislušných ustanovenl HLZ. / ^
^- ..k. >l

* f:

^

uf.
í ^

^ľiT>

Dótum: r^j z^ Výhotovil: Podpiszapoužlvatera:..^ s^-^^.ŕ' ^í;í"

./1

^ks.i* <":
'* kBl>mn>nnr>r<*>>l9 /

1. 'f

n -09-2015 .%Dátum: Poápis za SOZA: &M.^^-"
,* ^

"t. < >fA >> t'nŕn'imirť

Organi?ácia koleSttívneJ správy práv; S02A . Sloyenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam;??^ ? ^ ? ^[^! ?S^2L^ 1Í?I1^ s^!^v^íSSÍ3ySWzá3tupca-MgrarÍ.AntonPopovié-riadÍteÍ;Feg:rMVSR pre PrÍV3JchÄMä
Ras_tjsia^e

BIC: SUBASKBX; VÚB banka, a. s.. č. ú,-1534012/0200. kontakt: teľ: 02/50 20 27 25-44, e-mail; produkcie@soza.sk ^?^>)


