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.ymf ^ í,1- vo použftf hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom,-
uzavretá podFa §48_Autorského zákona 6.618^003 Z.z. (ďatej len Autoreký zákon) medzi:

^^^^^^^?^^^ ^^^^^^^^f^^^^^^^^^^^^o^mfl^^o^wM^t^1'
Odd. hud. produkdi: tel.: 02/50202725, 44, e-mail: produkcie@soza.sk (tfalej len SOZA)

a

Používaíefom verejnej produkcie s hudbou, épecifikovaným nižäíe (ďalej len PoužívateO:

PoužívateF (údaje podfa ORSR/ŽRSR) _0bec Ppproč
ulica č. školská 2 PSČ, obec 044 24 Poproč
okres Koôice - okolie číslo a kód bank. účtj 0404770001/5600
IČO 00324639 DIČ 2020746189 IČDPH
Dátum nar. Trvajé bydlisko: _ _
Štatutámy zistupca, meno:-Jng^efa"Ja^Í>í tel. 055/4868 171
Kontaktná osoba Ing. Štefan Jaklovský tel.
fax 055/4668169 e-mail starosta@poproc.sk
Poétová adresa: ťak je
iná akofakturaôná adresa)

Predmetom tejto zmluyyje udelenŕe licencie - súhlasu Používatetovi na použitfe hudobných diel podra § 18 odfc'2 plsm. g) a h)
Autorekého zákona nižšte uvedeným spôsobom:

I. Poduiatia s hudbou ako podstatnou / DodDornou / doolnkovou zložkou

Krfžikom oznaôiť iba leden druh použitia hudbv

a Koncert vážnej, džezovej hudby, koncertná batetná produkcia
D Koncert populámej, dychov^|, foLKIúmei. zmieäanej hydby, estráda, shaw,karadtetpromenádnyjtoncertflpodobné
H Kult-spoločenské podujatie sozmieSanou hud^ produkdou bez vstupného (vinobranie, hody, dožinky, }amo^^^g^
D Konc8rtpopulámeja/alebovážn^hudbvnavoTnomjfftestTanstve(bezwhJEného]l
D [anečná zábava, diskotéka, kultúmo^poloCenský program s tancom, vómá^bava s tancom, karaoke s tancom a podobné
D Ptes
a ranečný kurz, výuka, króžok apod.
D Lekctaikondičného cviĎenia <;acrobík, stefMierpbfc, fitneNiSLppd.lai ptatenéhonácviku pohybonj kuítúrys hudboíT(aj v rämakuraDV) a podpbné
D y^^-Íá?^?Í'.^O..^IÍľ?Lé-P?t^ď^?_p?í°?ensl^:J?J?n?ova ^portov' ktorŕch vykonévanieje podmienené použitím hudby, ako napr.

ymelecká gymnastíka, krasokorĎultovanie, akvabely a podotmé
a Súfainé podujatie s priebežným podkresovým použltím hudby
D CÍrkusová a artistická produkäa s pouíŕtfm hudfay a podobné
a Erotícké vystupeníe (striptfz) apod_
a yerejná projekda flimov (kino, reStaurácia, videokaviareň)
D Rremné podujafe, propagaCná (.promo') prezentáda produktav s použltímhudby
D Módne, kademlcke, vizéžistické a podobné prehliadky a súfaže s použitímTudbv
a Reklamný stánok spredvádzanfm produktDV do2Tr?
a Reklamnŕjriänpk spredyádzaním produktavdo 10jna
D Platený obďansky alebo drkevný obrad s použltfrn chránenej hudby
a Verejné žhromaždenie, sprievod, defilé s použltím hudby
D Hudba (na počúvanie bez tanc^ predvádzaná yýkonným umeteom atebo technickým zariadením obsluhovaným DJ v pohostínskom

a obieretvovacom zariadení (kaviareň, reStaurácia, vlnäreň, bar a pod)
G Hudba v rämci recepde^ koktaiiu. faanketu a podobných spoločenských podujatí
D Hudba na vemisáži umelecke], alebo vzdelóvacej výstavy
D Zvuková inštatáda pflvodnej hudby
D Hudba reprodukovanä rubovorným technrekým zanadenfm na komerčnej vystave
D Hydba reprodukovaná v areéli prfležitDstného hromadného predajnétíopodyjatíajjannok, vlanočný a vňrkonočný trti a podobné
D Hudba reprodykayaná v areéli pravidelne opakovaných predajnýtíi podujatí (byrza. 'lrhovisko a'^ud^néj
Názov podujatía Deň obce Poproč
alebo podrobne opfsať podujatie

Rozsah a ôas použitia hudobnvch diel

Dátum konania podujatia 13.9.2014 alebo obdobie od do*

Produkcie pravidelne opakované v dňoch PoD UtD StD StQ PiQ SoQ NeC
Poôet podujatí za obdobie alebo poôet vyučovacich hodfn (lekdi)
Hodina od do čas použitia hudby _6,0 hod
Kapacfta miesta konania1) 500 Plocha m" prevádzky alebo miestnosti 702

Ceny vSetkých druhov vstupného na 1 deň 1/  2,  3,  4,  5,  6,  
bez konzumného 7,  8,  9,  10,  11,  12,  
Konzumné na 1 Celkové nákfady (nóldady za prenájom priestoru Podujatie na AnoC]

2)deft  anákladyzahudbu)na1deň '* 3100  pozvánky Nie 53
* Ak ste usporiadaterom turné, koncertnej Snúry a pod. priloŕte prosfm tlačivo A4, ktoré nájdete na www.soza.sk - TtaĎlvó - Pre PoužfvateFov

11 Uviesf najvySší prfpustný počet osôb, ktory priestor pojme.
q Vyplniťvprfpadé, že na'podujati'esa nevyberävstupné, ale Iba konzumné.
31 Vyplnif v prfpade, že na podujatie sa nevyberá vstupné, ani kcmzumné.



II. Miesto použitia hudobnvch diel

Druh priestoru zariadenia, prevádzky Futbalové ihrisko Názov

ulica Ď. Brezová 20 PSČ, obec 044_24^10gro6

III Interoreti (vvkonní umelcil:

Názov hudobného súboru, skupiny
Meno interpreta Katarina Knechtová

Názov predkapety

IV. Zoznam použitvch hudobnvch diel - doručiť SOZA najneskôr do 7 dní po podujatf
Názov hudobného diela Autor(f)hydby'lf 1 Autor(i) textu^ Poceťz)
1.

2.

3.

4.

5.
f

1) prosfme uviesf aj upravovatetov, spracovateíov, aranžérov a prekladateľov
2) počet predvedenf skladby v rámci použitia (ak nie Je uvedené, predpokladá sa jedno predvedenie)
Ak treba, použite Uaďvo A5, ktoré nájdete na www.soiza.sk - Použfvatelia hudby, prfpadne pokračujte v zozname na priloženom liste podfa predlohy, ktorá
Je neoddelitefnou súčasťou zmluvy.

V. Autorská odmena

1. PoužfvateF sa zaväzuje za použitie hudobných diel dohodnuté touto zmluvou, zaplatiť SOZA autorskú odmenu podía platného
Sadzobníka SOZAcktorý je k dispozícii na nahliadnutievsfdteSOZAa uverejnenynawww.soza.sk.

2. PoužívateF sa zaväzuje uhradif autorekú odmenu v lehote splatnosti vystavenej ta84i6V6NS%yžClÍtífTA^dŕ^AtĎnA^Í^86KY ;
splatnosti uvedenej na faktúre, stráca nárok na všetky výhody, vyplývajúce zo Sad^obnfka S, rá Qtoý.m_d_i,e[an]

3- íl*^^ ^i^na v zm^sle ^nku v' t:'ocl 2 sa Pova^uJR za uhradenú dňom pnpí^agi^ú^rapTy gS^u ZRg1e. hím do
pokladne SOZA. 5'sfístävova 3 :

Došlc;
VI. Záverečné ustanpvenja

i - -08- m
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu

a) neurôítú s účinnosťou od *>**

b) určitú s účinnosťou od 13.9.2014 do 14.9.2014 PdQacie ďslo' Cfslo spisu:
Neoznačením doby sa zmluva považuje uzavretá na dobu neuróitú.

2. Použfvater vyhlasuje, že údaje uvedené v tejto zmluve sú úplné, pravdivé a správ^Bräeíiy/Htítysamlčuje žiadn^^äjíBätTOsti, ktoré by
mohli mať vplyv na určenie výšky autorskej odmeny. Zároveň sa PoužívateF za^äzuje akékoFvek zmeny údajov súvisiacich so
zmluvou pfsomne oznámiť SOZA najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa kedy saTpBUŽIVäter dozveďeľo'lýchto'zmerräch.-alebcr
odo dňa kedy o nich musel byť infonnovaný podfa toho, ktorä z týchto skutočností nastane skôr. PoužívateF zároveň berie na
vedomie, že náhradu prípadných Skôd, ktoré by SOZA vznikli zuvedenia nepravdivých údajov vtejto zmluve, prfp. zneskorého
oznámenia zmien údajov súvisiadch so zmluvou, bude SOZA uplatňovaf podfa všeobecne platných predpisov. PoužfvateF tiež
berie na vedomie, že SOZA zodpovedá za rozúčtovanie zaplatenej autorekej odmeny autorom použitých diel v rozsahu

/

PoužívateFom dodaného zoznamu. Autorská odmena bude zvýšená ozákonnú sadzbu DPH. Údaje, poskytnuté vtejto zmluve,
budú použité výlučne pre výkon kolektívnej správy práv podľa Autorekého zákona.

3. Používater sa zaväzuje doručiť SOZA najneskôr do 7 dnf po podujatí so živou hudbou kompletný zoznam všetkých použitých
hudobných diel. Ak PoužfvateF kompletný zoznam všetkých použitých hudobných diel nedoruŕí v uvedenej lehote, zaväzuje sa
zaplatif zmluvnú pokutu vo výške 20% zo základnej fakturovanej sadzby, najmenej však 10  .

4. PoužfvateF ďalej berie na vedomie, že v zmysle § 81 ods.4 autorského zákona é. 618/2003 Z.z je organizácia kolektívnej správy
oprávnená kontroíovať včasné a riadne plnenie zmlúv s ňou uzatvorených. Pouzívatefjepovinnýorganizácii kotektfvnej správytúto
ännosť umožniť.

5. Používatef, ktorý použije chrónené dielo bez súhlasu autora, príp. neuhradí autorskú odmenu, poruší autoreké právo čím môže
naplniť skutkovú podstatu:
a) priestupku podfa § 32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch vznení platných predpisov,
b) trestného čínu podľa § 283 Trestného zákona.

6. Osoba, ktorá v mene PoužívateFa uzatvára túto Zmluvu je oprávnenou osobou konať v mene PoužívateFa.
7. Zmluvu možno meniť a dopfňať obojstranne podpfsanými písomnými dodatkamí k tejto zmluve. Zmluvu je možné vypovedaf ku

koncu kalendámeho mesiaca nasledujúoeho po mesiaci, v ktorom bola výpovecf doručená dmhej zmluvnej strane.
8. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Autorekého zákona a Občianskeho zákonnfka.
9. Táto zmluva je vyhotovená vdvoch exemplároch, po jednom exemplári pre každú stranu. Zmluva je uzatvorená okamihom

doméenia podpísanej zmluvy zo strany SOZA PoužfvateFovi.
10. Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou a jej vykonávaním sú príslušné výlučne vSeobecné_súdy,Slovenskej

republiky. 26 -Oä-ZOU
v dňa 29.7.2014 V Bratislave, dňa

^VM^^hj^^^^g^^^^ ^Slovens
0 r*,

fc?2 ?"' pis za Pou fa 821 08 Brafc^ya 2
IČO: Q0178454~'Ďalebo osoba vnená konať v mene PoužívateFa IČ DPM; ŠK2020795601

Počet priloh:

IČO: 178 454, DIČ: 2020795601Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Platné od IČ DPH: SK2020795601www.soza.sk 2/2014
IBAN: SK2102000000000001534012reg. č. MV SR: WS/1-900/90-5828 BIC: SUBASKBX

f

banka: VÚB. Č. Ú6tu: 1534012/0200


