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if'ft Podujatie^-1ŕ-1^ //' i.i'i>

HROMADNA LICENČNÁ ZMLUVA ^- y-zaszr

-n-t 1 ^ ŕL >

o použití hudobných diel ich verejným 'vykonaním a verejným prenosom, ^ - Ď^/?^Z/.uzavretá podfa § 48 Autorského zákona 6.618/2003 Z.z. (ďaiej ten Autorský zákon) medzi:
.^

OrganizácioukoleMÍvnejsprávypráťSO^-Slovenskýochrannýzvfeautorekyprepr^^ ^^^^^a^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^UI^^^JI^^^tí^l^^^I^^aw^^^^^^
a

Použivaterom verejnej produkcie s hudbou, špecifikovaným nižäie (ďalej len PoužtvateO:

PouŽívateF (udaje podra ORSR/ŽRSR) ^^be^PopTo^
ulica Č. Školská 2 PŠČTobec 04424
okres Koéice - okolie číslo a kód bank. účtu 040477000l75600
IČO 00324639 DÍČ~2Ô207461"89 IČ DPH
Dátum nar. Trvalé bydlisko:

Štatutárnv zástuDcä'.meňo: J"a^stefanjakloysk>r teľ 055/4668171
w

Kontaktná osoba !l9- Stefa" Jakk)vsky tel. 055/4668171

fax 055/46681769 e-mail _,sRkretanat@poproc.sk_ _
Pôšíová adresa: ťak je
iná ako fakturačná adresa)

Predmetom tejto zmluvy Je udetenie licencie - súhlasu Použivatetovi na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 pfsm. g) a h)
Autorského zákona nižáie uvedeným spôsobpm:

1. Poduiatia sjiydbou ako podstatnou / Dodpornou / doDlnkovou zložkou
r

KrížikoiTL^znaČľťiba jeden druh použitía hudbv

J4=U Koncertvážnej,džezoyeUl"dbl/Jtoncertnábaletná^rodukcia
..5l.IZ^ncer<LEOEy^meLd^::í10-vet^-fo*^^meJ' ZJTlreš^eL^ud^est!^ajtj^Wika^aoke,__Eromenádn^koncerta^odobnét

1 ^J~'~Mt^@oJo6enskép(^u(atre zm]eŠanoiHiud7p^rod^Ac^^
l.ff"L-Kon rt.POP^meÍ^a!ebo^ahtJdbl'n.avornom priestranstve fbez vstupného)
W^ -ná^^dlsko^k^n^otate^^oara^ancOT^^
D Ples

Tr-

^D | TaneÔnýkurz,výuka,krúžokapod.
.-B^J^^CfaJ<oj"ď^^^vI^^a^bik' ste^ae^blc.fitnessap01^^
[^Y^S^ÍÍ.T^^Sé, ^?^^n-sk^J^vaäportov:^ch^konáv^ie'^díŤ^^

umelecká gymnastika, krasokorôurovanie, akvabely a podobnéI

D Suťažné podujatie s priebežnýmpodkresovým pouíitím hydb^rrHS.J-.CJrkysgvá.a artístická produkcia s použitim hudb^dobné+'^
D Erotické^yystúpenÍe (stnpttz) agmi

!D Vereijnájirojekciafilmpv (kino, reštayrácia, yideoikaviarefy
D '^ Firemné^odyj^atie, proDagaĎná ("promo") prezentácia produklovspouÍftfŕrThudbyďDsMĎdne, kademícKe, vizäžistic^é a po^obné pieh)[adky a súťažesímyzÍtfmÍTÍudb Idy jDTReklamný stánok s predvád^nim produktov do 2 m'-
_tÍ-[j!^ekÍamny stánok spredvádzan^ím produktov do 10 nnF
|~DTJ.JÉllafenÍ-o^larls^ stebo cíikevný obrad s pouzittm ctíránenei hudb^

Q 1 Verejnézhromazdenie.sprievod, defilésjioužitímhudby
1 D i ^^r^f^^^Tf^T^"^,^r^v^^?r^^o?ľ^l^ml^.m_?L^bo technlck^m za"adením obsluhovaným DJ v pohostinskom

a_občenstvovacom zariadenf (kaviareň, reétaurácia, vináreň, bara_pod)
[^JJ ^rämci.^P"e,koktaíly^ank^ OdobnYchseo!cA^^ 1
t D~"r^ 'dÍ^navemjróŽíjjme]eGke^aletoY2äelá\^ce[^stayv

r -

aJ.-^kOYlÍnStelácia.eôvodngj.hudb
D^HLidbareprodukovanárubovoÍ^ýjTľtechnickým^riadenímnakomerÔnejvysÍave^
.& j^.^^^^a^^^prfleztostn^ohromad^to^edainéh^^^^
S ^DlHí'^Sf!!Í^SW^3^^^^^ S:^^^^

Názov podujatia ^YnPstI!éJD^pľ?ni^rekonšfrLK3yanejcentralne^zonyyobci Poprpc
alebo podfobne opísať podujatie

Rozsah a čas použitia hudobnvch diel

Dátum konanía podujatia * 9.6.2012 alebo obdobie od do
Produkcíe pravidelne opakované v dňoch Pon UtQ StQ štD PiD SoD NeQ
Početpodujatíza obdobie _______ ..^_.".__", __ alebo počet vyučovacích hodín (lekcií)

2
Hodina od 15.00 do ...j7-00,,.,,. __",", Čas P°uz'tia hudby hod
Kapacita miesta konania 1f 150 Plocha m prevádzky alebo miestnosti2

Ceny všetkých druhov vstupného na 1 deň _.,1/_.."...."" _1. .2L...  3,  4,  5,  6,  
bez konzumného 7,  8,  9,  10,  11,  12,  
Konzumné na 1 Celkové náklady (náklady za prenájom priestoru Podujatíe na ^. noQ2)deň  a náklady za hudbu) na 1 deň 3>  pozvánky Nie 0

* Ak ste usporiadaterom turné, koncertnej änúry a pod. priložte prosím tlačiro A4, ktoré nájdete na www.soza.sk - Tlaéivá -- pre Pouíivaterov
1> Uviesť najvyšéi prípustný počet osôb, f<torý priestor pojme,
2' Vypln. v pripade, zs napodujaliesanevyberá vstupné, ale iba ko^mné.
3> vyplniť v prípade; že na poáujatie sa nevyberä vstupné, ani konzumné.



II. Miesto použitía hudobných diel
Druh priestoru zariadenia, prevádzky ^yerejné pri.e.stanstvo^ _ _ Názov
ulica č. Kostolná PSČ, obec p4424PqproČ

III. Interpreti fvvkonní umelci):

Názov hudobného súboru, skupiny ."DYchOYahu^ba_Po^pročanka,jSpevok^Fortyna, manzelja Slavo a Anna Benkoví
Meno interpreta
Názov predkapely

IV. Zoznam použitvch hudobnvch diel - doručiť SOZA najneskôr do 7 dní po podujatí
f

Názov hudobného diela [Autor(i)hudby~SIT Autor(i) textu ~~PocePÍt-

h--.---
1.

F2.
I-

3.
^+<*"IrJ

t-4. .*

15. ~~~'1I

L"

1)prosfmeuv1esTa[upravovaterov~spraco^ate^raTanFé7ova~prekÍadäTetov
2) počet predvedenl skfadby v rámci použitia (ak nieje uvedené, predpokladá sa jedno.predvedenie)
^kJj^'JLO.U^e. t^^A5'_l<t?.ré náJdete na www-soza.sk - Používatelia hudby, prfpadne pokračujte v zozname na priloženom liste poctra predlohy, ktorá
je neoddeliternou súčasťou zmluvy.

f

V. Autorská odmena

1' ^?Lvi?lr-s^^yä?-^T^a,p^.ž_it'e,h.udobn^.^iel,.dohod.?utŕJ^LIto zmluvou' 2apiatiť SOZA autorskú odmenu podľa platného
Sadzobníka SOZA, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie v sídle SOZA auyereinen.ý.jía.vuŕULSoza-sk.--

2. Pouzívateľ sa zavazuje uhradiť autorskú odmenu v lehote splatno^vy
splatnosti uvedenej na faktúre, stráca nárok na

pmražuje auhradeh^d^^^^rriJ'uŕi^äjJďa^^^^^aylatenlm do3. Autorská odmena v zmysle článku V. bod 2 sa
pokSadne SOZA.

At

VI. Záverečné ustanovenia Došlo,

O 8. 06, 20121. Táto zmluva sa uzatvára na dobu
a) neuróitú s úôinnosťou od
b) určitú s účinnosťou od ZÍ3r7^^"do :-^ Cislo spisu:=: -r!'AUS ;.1:'0:

Neoznaôením doby sa zmluva povazújeuzavretanä dobu'neurčÍtu^

2 ^^V^S^h^s^eu^Ía^^^^ys^e^eS^Sés^S^S lKä^S!^ íJSS?^Ŕ^^SS^^[ktoré by
sr^^ss s^ -?rs&dm^aro^sa rtmzfôäie^äzu'e akékotvekCTen>.úda<°Y-^^ "
^ ~,"^;;~rí;TOtedo 1^0Äedís'<~lT~?T'a^odo dňa kedy o nlch musel byt informovany podfa toho, ktora z týchto skutoínosif nastane skôr. Pouzlvater ziroventorie'n.
vedomie ženáhradu prípadnych ŠkĎd ktoré by SOZA vznikli z uvedenia nepravdivých údajov vtejto zmluve, prípľzneskorého

^i^oúd^lo^^Asi^'^^,l^lľľo^^.^,?5^^1^t^ľ;ať"^d,^^é^^?^ ^la^^ p.^d^LS._^'POUŽIVaíer tiežoznämenia

^;lÄ"^soz^~"z^toranie,<"keL^, ~ -"^ d^-^"
Pouzívaterom dodaneho zoz"amu-^to^ka odmena bude zvýšena o zakonnú sa'dzbu DPH. Údaje, poskytňuté v tejto zmFuv^
budú použité výlucne pre výkon kolektivnej správy práv podľa Äutorekého zákona.

3' ľ^f^ŕf s^-^av^zlJrÍ^.CSfu?iť.^ozA,n.aJneskôr do 7 dn! f?o po<?l?j.atí R° živ01^ l?udbou komPletný zoznam všetkých použitých
^Ä"S ^'~Memý?= ^tkych^"%h hud!!mých.^lrodoruef" uveden^ 'eh^ -
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% zo základnej fakturovanej sadzby, najmenej však 10  .

4 13ľ.lížíveteJ,ďalT:Ll?er'^,n?ved,clmi6' ?e vzmysle §81 ods'4 autorekého zákona c, 618/2003 Zzje organizácia kolektlvnej správy
oprävnenikortrolovat róasné a riadne plnenie zmlúv s ňou uzatvorenych. Pouz(>aterje po.inný organízäcil kolektfvnej sprävy túto
činnosť umožniť.

5- pou,žlvaís^ktory_použije chránené diel°bez súhlasu autora, príp. neuhradí autorskú odmenu, poruši autorské právo čím môze
naplniť skutkovú podstatu: ŕ

a) priestupku podľa § 32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení platných predpisov,
b) trestného éinu podľa § 283 Trestného zákona.

6. Osoba, ktorá v mene Používatera uzatvára túto Zmluvu je osobou oprávnenou osobou konať v mene PoužívateFa.
7. ^'^v^ ^0^ m^nlťat?o^na^ <^^stran^e P°^s?n^ .^f,t,l!T^L^.^t?-z^'.'ui.v^_'?-rľ1luvu,'le!..mozr1^ vyPovedať ku

koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bota výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
8. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonm'ka.
9" Táto.zm.luvale,vyhoľove,ná vdvoch e^T?l^roc"h' POJednom exemplári pre každú stranu. Zmluva je uzatvorená okamihom

doručenia podpísanej zmluvy zo strany SOZA Použivaterovi.
1°- Preväetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou a jej vykonávaním sú príslušné výlučne všeobecné súdy Slovenskej

republiky.
V Poprgči dňa 5.6.2012 V Bratislave, dňa 1 7 -07- 2012

Slovenský ochranny zväz autorsky
Lo pre praya k huc'^bnym dielam^
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IČO: Q0l794a4~ DIČ: 202079^1
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'Podpis za PouITvateľa i* .''.' ':
-1 /

alebo oso^oprävnená konať v mene Používatera\iŕ- ^piszaSOZAtlSi^J*

72. ^^I Tt-

Poíet príloh: f-

Rastíslavova 3, 821 08 Bratislava 2 Platné od 100:178454, DIČ: 2020795601

/fax: 02-5020 2725 4/2012 IČ DPH: SK2020795601
www.soza.sk banka: VÚB, Č. účtu: 1534012/0200

reg. č. MV SR: VVS/1 -900/90-5828


