
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:Š-550/2016

Z ápis v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
21.6.2016 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: Š- 550/2016

uzatvorenú dňa 2.6.2016

úcinnú odo dňa : 22. 6.2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., SOZA

Rastislavova 3, 821 O Bratislava

Predmet zmluvy:

udelenie súhlasu licencie podľa autorského zákona na akciu "Deň detí ítt

V Poproči, dňa 21.6.2016 V

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč

usek Obecného úradu
Skolská 2,0+4 24 Poproč.2

/.

Eva Benková

zamestaanec obce jxíverený zverejňovmí
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07^S!!"?^^?J^h<^lJC,^^?ľJ<T<V^OQn!ľíT^^eT!ľ?ľn?^o!oľ..y-^T-c^ i^^mluva") uzavretá podFa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znenineskoriíchpredpisov (dafej ľén ,Autorsk" sŕŕ"

zákon')
medzi:

Organizácia kolektívnej správy práv: SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam;
so sidlom: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; IČO: 00'178 454, ĎIČ: 202079560'1;!Č DPH: SK2020795601;
reg. č. MV SR: VVS/1-900/90-5828; IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BIC: SUBASKBX;
kontakt: tei.: 02/50 20 27 25 - 26-44 - 53 - 74, e-mail: produkcie@soza.sk (ďalej len "SOZA"

a

PoužívateF chränených hudobných diel:
Obchodné meno/Názov (údaje podfa luíslušmho úradného regisfra); |obec Poproé z:
Sídlot/Mlesto podnikania:
ulÍcač.:|Sko1skáĎ-2 PSČ.obec:ŕw24,Poproc r:
1ČO:|00324639 DIČ: IČDPH:

Dátum narodenia (pnfysckejosobe): Trvalé bydlisko (piifyzickefosobe):

Bankové spojenie: IBAN: s K o 7 5 6 o o o o o o o o o 4 o 4 7 7 o o o BIC:

Štatutámy zástupca (priprävnickejosobe}: |lng. Stefán Jaklovský funkcia: |starosta oboe

Kontaktná osoba: ^ng. Steťan Jaklovský Tel. kontakt: |055/4668171
E-maiľ: |starosta@poproc.sk * l^ptoenree-maflim^'adresyumožn/
pouiÍvattíowumbírptôvn9úkotyvočiSOiA,polaafsizvoStátomoinosfvčl.VIL,písm.cQte^Zmlwy.aefekBvmkonH^I<^

Korešpondenčnáadresa*: ^
* Vyplníf, akje inä alm adresa sídla afebo mfesfe podnikania.

Zasielanie faktúr a akýchkofvek iných dokumentov vyplyvajúcich zo Zmluvy od SOZA*: SLOVENSKY OCritíANN^ ^ AUTORSKY
'_PokialnebudezvMi>o^Momanijedna_mM.bwlá^a^Minédol^tyzasWnaw^s^^ k hudobným ďelam

f

na uvedená e-mailovú adresu použivatera Qna uvedenú korešpondenčnú adresure^W9S L AV A 821 08, Rastislavova_3
Doslo;

(ďalej ten "PoužívateF) - 2 -Ofi- 2018
(SOZA a PoužívateF ďalej aj ako "Zmluvné strany")

i Podacie čislo Císlo spisu:ť.

Uvodné ustanovenia.

a) Táto Zmluva upravu|e vzájomné vzťahy medzi SOZA a Použivatefom v súvislosti so získaníqiŕiriUht^lť', :použitie chr^if^ťhiftudobných
diel v rámci hudobných produkcii. podujati a vystúpeni (verejné vykonanie a/atebo verejný pilenos_die!)j[ďa!gjjenjuufohná.produkcitf

b) SOZA vyhlasuje, že je na základe zmiúv o zastupovanl s autormi a vydavateľmj hudobných diel, Oprávnenia na výkon kolektivnej správy
práv na územi Slovenskej republiky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. recipročných zmlúv so zahraničnými organizá-
ciami kolektivnej správy präv a v súlade s Autorekým zákonom oprávnená udefovaf súhlas na verejné použitíe chränených hudobných diel
s textom alebo bez texhi za slovenských a zahraniôných autorov a vydayaterov hudobných diel a ďalšlch nositefov präv (rfalej len "Autori")
a vyberaf za takýto súhtas autorské odmeny.

c) Za autora diela sa pre úcely tejto Zmiuvy považuje každý nositef práv k dielam zastupovaný SOZA.
d) Použivatef si je vedomý. že nesie ekonomické dôsledky svojich rozhodnutí súvisiadch s použitím hudobných diel, a to najmä o čase,

mieste, druhu, úäinkujúcich, programe hudobnej produkcie a pod.

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmfuvyje udelenie súhlasu - licencie Použivaterovi podfa ustanovenia § 19. ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade
s nižšie dohodnutým spôsobom použitia*:
* V každom bode s viaceiýmí možnosfämf navýber oznaKfkríSkom lenjeden spôsob; akidao viacem hudoA/iýcft pmduktíí v wStom obdotií, twné, Snúru a pod., poufíte, prosim, fíačivo
A 1 ako neoddeStBfnú pritohu k ts^o Zmrfuve, fzn., te v prípade vyplnema ttačivaA 1 sa nasledovný ďánok nsvyp^a.
a) Základné zaradenie hudobnej produkcie:

Q podujatíe so živou hudobnou produkciou (§ 19, ods. 4, písm. f), bod 2 Autorského zákona)
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (§ 19, ods. 4, pism, f), bod 2 a bod 3 Autorského zákona)
podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa živú aj reprodukovanú hudobnú produkciu, § 19, ods. 4, pism. f), bod 2 a bod
3 Autorského zákona)
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b) Typové zaradenie hudobnej produkcie:
Q yerejné súfažné a exhibičné podujatia (súfaže spoloéenských tancov, majstrovstvé v synchronizovanom plávanl, umelecké gymnasti-

ka, aerobikové maratóny, vystúpenia krasokorčuliarov a pod.
^ súfažné podujatie s priebežným podkresovým použitim hudby (športové zápasy - hokej, hádzaná, volejbal. hitbal a pod.
Q lekcie kondičného cvičenia*
*P^^opoi^hwkň^Mpočasl^fkoni^hoc^ewia,\wliSte,pmsím,aiSaSmA5akon6oihl^núpriMiukíeítoZmhm.

D tanečné kurzy*
*PoWktoopoi^hwítíH^<^poi^tanečn^lw<wvyplito,pfí ím,aj<a hmA5^ModdeSelnú^l^kt^o^we.

D verejná projekda audiovizuálnych zóznamov (premietanie filmu v amfrteátri, kaviami, na námestí a pod.
Q kultúmo-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na vornom priestranstve bez vstupného

(najma podujatía typu vinobranie, )armok, doíinky, výročia obce, trtiy a pod.)
koncert populámej a/alebo vážnej hudby na vornom priestransh/e bez vstupného

Q reprodukovaná hudba na voFnom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie, šou, zábava)
[ j cirkusová produkcia s použitlm hudby (mobilné šapito) a pod.

erotické vystúpenie (striptiz) a pod.
Q módna, kademicka, vizážistická a podobná prehliadka/súťaž s použitim hudby

reklamný stánok s predvádzanim produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.
verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použitlm hudby

Q hudba predvádzaná výkonnym umelcom ako hudobná kulisa bez tanca v gastronomickom zariadeni (napr. v hotelovej reštaurádi,
kaviami a pod.) bez vstupného

Q reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spdoCenských podujati
hudba na vemisáži umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konferencii. prednášok a pod.
reprodukovaná hudba na komerénej výstave

Q iné*: Opis hudobnej produkcie:
*P(^taktopouífv^zawSt hwlo^pmdukm,jepoh>bn6vyplní[Opíshudobmfpmdukcie.

c) Identtfikícla hudobnej produkcie:
Nózov hudobnej produkcie/podujatia: |Dcňdetl
Interpretí (vykonníumetci):

Reprodukovaná hudba: ^áno nie
<

Percentuéfny podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby použitej na podujatí*: 100 %
* Poláalmeje moiné uréŕfureťtenypotíŕe/, uvBdte, pfDSfm, (nxŕ ^eznóm/. PotíaTpoužfcrtBTfiutypfSe wi, povahjBsaumtenýpodSyzamznéffy

III. Roz>ah llcencle .*

*AkklBOvíacwiemi^twih6RŕchpmiM^,kon rtn61un^eiSRäniapoii.,jepobebnéim^nas^^
to, fc i/pr^^ iwitwifo ttočro A f M nssfedotmiŕ flBm* íiWM>fta

a> éatpoužitia*:
*Vyp^buďúd^oí<inotaa^hudobnBipm(hlccS,al8bopra><lehBopalio^

E^Jednorazová hudobná pr&dukcia*;
*Ak^oviacemsamoslatir^nepmiilelnfchfwdobn^pm<luto1vwe^

Doba trvania hudobncj produktíe/podujatia:
od (dátum): |4.6.20i6 , atovčaseod: [14:00 do(dátum):|4.6.20ie >atovČasedo:|i8:oo

Celková doba použitia hudby (poéet hodin); [4

nPravMtín? oBflKffvaní hudffbnt produkcia v dňoch inaw. ďstoféfcv. ^ró^^n^ .

Vobdobl:od: (dótum konania prvóho podujatía) do: (dótum konama posfedného podttfaffs)
Vdňoch; Pondelok Utorok Streda Šhfrtok Piatok Sobota Nedefa

Čas, v ktorom sa hudobná produkcia/podujatie koná: od: do:

Opis doby použitia hudby:

b) MÍesto použitia:

Názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.: ^utbatovó ihrisko
Platné od 1/2016 Sírana 2 z 5
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Adresa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.; ^rezová é^o. 04424 Poproč Z]
Druh zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.: |Futt>alové ihrisko 3

c) Kapacita miesta použitia*:
* Maxfmáŕna taparifa osôé v priestofe, kde sa hudobnä produktía uskutočňuje, uríenä kolaudačným atebo obdobným úradnym mzhodnutím.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 500
V pripade, že nie je možné uviesť maximálnu kapacitu osôb v priestore, uviesf plochu v m2 prevádzky, priestoru,
priestranstva a pod.:

d) Vstupné*:
^prípadBv,acdenn^hu^p^ukaea^napr.1MíepoWpoužifnaspféwezadaníev^pfíóimtíaävoA2^nwddeSt9{núp^
ííačivaA2sapíS[fí. d)nevyf)fňB.

stupnéna Vstupné na stupné na TSBBfflffH
hudobnú hudobnú udobnú
rodukciu produkciu* roduRciu**

B

o o o o o o o oť

o o o o o o o

o o o o o o o o;n
'f

o o o o o o o oť

o o o o o o o o

*Uwsf^d<^v(^a^d^Ruki^vst^ô.s^jBstanai^,alebonulovôvstiipnéuwesryvpripa(te.^vstupnéme}evôbecstanovwé.
tt Po^rv^pnézahffiaeíkonzumnó.um^hodn(i^kmunmél ZOWííy>^nahwl<^pmdulwu(n^.v^,ipi^vhodn(^20,Q^
pripadeje vpnmm stípd uvedené 20,00 fav drufwm sfSptí uvedenô 3,00 Q.

Náklady na hudobnú produkciu (honoráre výkonných umelcov, technické zabezpeíenie vystúpenia a pod.) a prenájom priestoru*:
180

'V^alwpouiÍvs^,ktoiýoi!ge^uiehuiÍobn6^ii^typue n^po(^ä^,Sienn^wla ,plesKpm^
produkcfu na poizvánty, tíofjŕch pfjfafe nfeye ípciptafriené.

IV. Autoraká odmena

a) Použivater sa zaväzuje za súhlas s použitim hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradiť SOZA autorekú odmenu podfa účinné-
ho Sadzobnika autorských odmien za používanie hudobných diel v rámci hudobných produkcii, podujatí a vystúpenl (verejné vykonanie
a verejný prenos diel) (ďalej len "Sadzobník"), ktorýje uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozfcii na nahliadnutie v sídle SOZA.

b) Použivater sa zaväzuje uhradif autorskú odmenu vo výške urôenej podfa plsm. a) podfa tohto článku a v lehote spiatnosti uvedenej
na faktúre.

Autorská odmena sa v zmysle tohto ôlánku považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet SOZA uvedený v záhlaví tejtoc

Zmtuvy alebo zaplatením v hotovostí do pokladnice SOZA.

V. Zoznam pouzitých hudobných diel
a) Použivatef sa zaväzuje do 15 dnf od uskutočnenia hudobnej produkcie predložiť SOZA úplný zoznam všetkých skutočne živo predvede-

ných chránených diel s uvedenim ich názvu a údaja o autorstve (ďalej len "Zoznam").
b) Pokiaf používater Zoznam predvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorekého zákona nedoruôí ani v lehote uvedenej v pism.

a) tohto Ďlánku, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanelfettorskej odmeny za hudobnú produkciu, v súvislosti
s ktorou Zoznam nepredloži) (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktorä je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktorej
nebol SOZA Zoznam predložený Použfvatetom riadne a včas). SOZA má popri zmluvnej pokute podfa ôl. V" pism. b) tejto Zmluvy nárok
aj na náhradu škody v plnej výške.

c) Ustanovenia podfa pism. a) a b) tohto odseku sa neDOužiiú v Dríoade Doužitia reorodukovanej hudobnej produkcie.
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Hudobné produkcie - osobitny typ

prípadne nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo neprav-
divých údajov použivaterom, prípadne z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou, bude SOZA uplatňovaf v zmysle
prislušných ustanoveni Autorského zákona, ako aj Íných všeobecne záväzných právnych predpisov.

c) Použivatef vyhlasuje, že bol pred uzavretim tejto Zmluvy v súlade s § 169, ods. 3 Autorekého zákona SOZA informovaný o kritériách,
na zäklade ktorých boli určené odmeny, t. j. že sa oboznámil so Sadzobnikom.

d) Zmfuvu možno menif a doplňať:
1) Pisomnými, oboma Zmluvnými stranami podplsanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.
2) Prostrednictvom naskenovaného a podpisaného tlačiva na to určeného (tlaävo "Dodatok"),

3) V pripade návrtiu zmeny alebo doplnenia zo strany Použivateľa spôsobom podfa ä. VII., písm, d), bod 2) tejto Zmfuvy musi byt' sken
tlačiva "Dodatok" s podpisom Použivatefa doručený z e-mailovej adresy uvedenej v identifikácit Použivateía podfa tejto Zmluvy a nástedne
dodatočne poh/rdený a podpisaný zo strany SOZA. Dodatok sa v tomto prlpade považuje za uzavretý momentom doručenia elektronic-
kého potvrdenia o doručenl emailovej správy obsahujúcej naskenovaný a oboma stranami podpisaný dodatok z emailového konta alebo
emailového serverä, którýje použivaný Použivaftetom v zmyste téjtä ZmlUvy na etektronickú komunikáciú so S02A, V prfpade nedoručenia
elektronického potvrdenia podfa predošlej vety sa Zmluvné strany dohodli, že za dátum uzavretia dodatku sa považuje dátum druhého
odoslania oboma Zmluvnými stranami podpísaného skenu tíačiva .Dodatok" z emailového servera SOZA na emailovú adresu Použivatera
uvedenú v záhlavl íejto Zmluvy.

e) Zmeny údajov v identifikácii Použivatefa podfa tejto Zmluvy, resp. zmeny údajov o spôsobe alebo rozsahu pouíitia diel podfa čl. II.
a ôl. III. tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmluvy a o uzatvárani dodatkov elektronickou formou (naskenované a podplsané tlaôivo)
v zmysle Čl. VII. tejto Zmluvy je možné vykonať ten prostrednlctvom dodatku k tejto Zmluve (Uačivo "Dodatok"), a to na základe pisomnej
alebo e-mailovej žiadosti Používatera. Pokiaf sa SOZA a Pouíívatef dohodnú na zneni dodatku o zmene údajov, dodatok sa považuje
za uzavretý dňom podfa fil. VII., pfsm, d) tohto článku Zmluvy.

f) Použivatef vyhlasuje, že si je vedomý skutoČnosU vyplývajúoej z ustanovenia § 69, ods. 6 Autorského zákona, t. j. skutočnosti, že ak udele-
nú licenciu nevyužije vôbec atebo nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej Časti. Použtvater ďalej vyhlasuje,
že si je vedomý skutočnosti, že nepoužitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá za následok automatický zánik jeho
záväzku uhradif autorskú odmenu v zmysle Článku IV. tejto Zmluvy.

g) Zmtuvné strany sú oprávnené jednostranne pisomne vypovedaf túto Zmtuvu doručenim výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpo-
vedná doba začina plynúť dňom nasledujócim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená. Výpovedná doba je
14 kalendámych dní.

h) Zmluvné strany sa dohodli, že SOZAje oprávnená jednostranne zmenif ustanovenia Sadzobnlka vrátane výšky sadzieb autorských odmien
v Sadzobniku vzt'ahujúcich sa na predmettejto Zmluvy. SOZAje povinná takúto zmenu pfsomne alebo elektronicky na e-mail Použivatera
uvedený v záhlavl tejto Zmluvy oznámiť Použivaterovi minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takejto zmeny. Použlvateľje oprávnený
v pripade nesúhlasu s takouto zmenou ptsomnou fbrmou vypovedať túto Zmluvu pred uplynutlm tejto lehoty ku dňu úôinnosti takejto zmeny
Sadzobnlka.

i) Vo veciach neupravených touto Zmiuvou platia ustanovenia Autorekého zákona a zák. Č. 40/1964 Zb. Obíianskeho zákonníka v znenl
neskorších predpisov (ďalej len ,0béian>ky zikonnlk").

j) Táto Zmŕuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, Jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovngpis pre PouživateFa. Zmluva nadobúda platnosf
a úéinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, pokiaf osobitný právny predpis neustanovuje inak. Zmluvné strany sa zároveň do-
hodli, že ak použitie chránených hudobných diel špecifikované v čl. 11. a III. Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmluvy, urovnävajú touto
Zmluvou vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z neoprávneného zásahu do autorekých práv vo vzt'ahu k podujatíam Specifikovaným
v 61. II. a Hl. Zmluvy, a toto použitie je zohfadnené v autorskej odmene.

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

Za Používatcra: Za SOZA:
é-T^V|poproä dňa [30.5.2016 V Bratislave dňa *

Meno, priezvisko: |ng. Štefan Jakiovský
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