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HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
.5 - W/z-^z

o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podFa §48 Autorského zákona č.618/2003 Z.z. (ďalej ten AZ)
Orgamzaciou kolektívnejsprávypráťSOZA-Slovenskýochr^nýzväzautorekýprepróvakh^^^^ '/^^'j/
821 08 Bratislava 2, IČO:J7_8454^DIČ^2020795601, IČ-DPH: SK2020795601, šta'tutámy zästupca: PhDr:VladimírRepČÍk~':riad7ter:
Odd. hud, produkcji: tel.: 02/50202725, 27, 28, e-mail: produkcie@soza.sk (ďalej len S02Á)

a

Používaterom verejnej produkcie s hudbou, špecifikovaným nižšie (cfalej fen používateľ);

PoužívateF (údaje podľa registra *) "Obec Ppproc
ulica č. Školská 2 psč obec P4424p9Proc

V

okres ,.Kosice_-_okolHe^_^______...... číslo a kód bank. účtu ^^^^^
IČO 00324639 Ďi Ič DPH
Dátum nar.
w

Štatutárnv zástupca: meno: Jngi."Stc^Jaklpyský^^^^^_ 055/4668 171
3f

Kontaktná osoba tng; StefanJaklo\reký ,.,.,"""",","...,,,.,..,,. tel.
^x "05^<róJM .....","_"_" ".^^^^ e-mail ..staroste@poproc.sk
Poétováadresa:fakie
Íná ako fakturačná adresa)

Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používaterovi na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 AZ nižšie uvedeným
spôsobom:

I. Poduiatia s hudbou ako podstatnou / oodDornou / doplnkovou ztožkou

Krížikom označiť iba jeden druh použitia hudby

...D i...Konrert.Y.a.^.eJ.i..d.M.ZOYeiľ>ud.by!j<9ncertnába)etn.ápľod.yEaa

.S.. ....KOn&ert.tí^ylá^^..cli'ch^Lfo^^
^ -.^. Í"l(^^&ďo n^.B^UÍi^^^'esar^....^^r!^^

Q.! ..^cert Ofiuläme[,a/atebo^eí_hydbY.na:voniom^nestranstre]Íbez^gné^
5j....I^RSnázabava^disl<otéka,kultum9:spďoče!^]^^ms]tanco^
D Ples

.5. E. .Ja?e?ný.l<yrz,^yka,,kräzokaBod,
.5i-..LeteLa.kon.d!čnéh.o^cyi^J-a.íajerotó.^"steP:ae^b[c.,J^^^^
D 1 yerejr!e^út'aznealebo,exhibičnépoau^tiespof^nskycľttancovasport^

umefecká gymnastika, krasokorčutovanie, akvabely a podobné
. D. !.,.S.^a,^é^odyjatLe"spjJebe^ntm^kTesovYm_^ouzitim,hudbY
,"H l.Ci'^<y^áÄart^i^ rodykda,s,p9yžit!m,.hudbya,Rodobné

-Q ..Erotfc,k^y^stUlRe_nie .ístrigtiz)ji^qd_
E... L.ve^PrD(^fi!mov,.íkÍn^.reätaurócia,.wdeokavÍareňí
5.,LF,'re.m.nelR9dJJJatie'"ETP aä3čnáZ"HO^.Í.Prezenta.c[aRr^uktOT
U. |-.í^^.§^^'^^ti^fioSto!^Rre^^aBU^SÍOU211trml1UKÍfcítt ľ,^^mn^stónoks!Rr^ton!m!R^^tov^2Í

's'D iReklamnýstanokspredvádzanfm^rpduktovdolOm
BTPJaím^an.k^^Ae.n^.iouzNm^n^
D j Verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použítím ŕiudby
D ^^^ln^aJ3.^^^T.^Z"^n^.ľ^v^^-ná-^on^JTI.^m.e!com-al^bo tect1nicf<ym zariadením obsluhovaným DJ v pohostinskom

. L..a"OJb^re!YovaTOnl,zana^eni.í!<aYÍ^enLJe^au.rác)a^vina[en_, ^
.,5" 1 ..yjí^,bav,..^mcJ.JecePcle'J<.o^teI[UZban^yaj^odobnjchspoločen^^^
a Hydbana yemisázi ymdectej, a[ebpyzdetäyacejVYSteivY
D .?yui<.O.Ya..Ln.^1:a.l^ci.a..p.ov.o.^nei...hyd.^Y
...Dj.Bydba:re^ykoyaná^ovd:rľ^^ck^niai^mm:nako^
unl...,Hróba..reprod.ykovaná..vMeá|i ií[e^toit."AŕLo..hrom.adn,ého.pje

&J^H.,utí,b,a",reRrod.uk9ya.na.y"arealj. ra_YldeLnj5.0pakoy.aMchJl.r.e.daÍ.nY^
Názov podujatia Den pbce Poprpc
alebo podrobne opísať podujatie

Rozsah a čas použitia hudobnych diel

Dátum konania poduj'atia * 8.9.2012 alebo obdobie od do
Produkcie pravidelne opakované v dňoch PoQ utQ StQ ŠtD PiD SoQ NeD
Pocet podujatí za obdobie "_"" _ __ _ ", atebo poôet vyučovacfch hodín (lekcií)
Hodina od do Čas použitia hudby _ 6,0 hod
Kapacita miesta konania 1f 500 Plocha m prevádzky alebo miestnosti 702

Ceny všetkých druhov vstupného na 1 deň .AL.....................^............^Ľ........-^^^^ 4/   5/ ~~""""""^~"" ""g/"""""'"""-^
bez konzumného 7,  8,  9,  10,  11,  12,  
KonzLimné na 1 Celkové náklady (náklady za prenájom priestoru Podujatie na Äno'D

ň2) ň s)deň  a nákladyza hudbu) na 1 deň 4 200  pozvánky Nie Ei

* Ak ste usporiadaierom tumé, koncertnej šnúry a pod. prifožte prosím tlačivo A4, kloré näjdete na www.sDza.sk - Tlačivá - Pre používaterov

^ Uviesť najvyšší prípustný po et osôb, kíorý priestor pojme,
21 Vyplníť v pnpade, ze na podujatíe sa nevyberá vstupne, ale iba konzumné.
3) Vyplníť v prípade, že na podujatie sa nevyberá vstupné, ani konzumné,



T

II. Miesto použitia hudobnych diel

Druh priestoru zariadenia, prevádzky ,,F.utbalpyé jhnskp Názov
ulica Ď. ."..B,r'e,ZO.Yá..2P..."......._.......__..."........" ............................................... PSČ.obec ....0.44.24 Poproc

III Interpreti ťvvkonní umelcil:

Názov hudobného súboru, skupiny Zemplin
Meno interpreta Zuzana Smatanová

Näzov predkapely

IV. Zoznam použitych hudobnych diel - doručiť SOZA najneskôr do 7 dní po podujatí
iNázovhudobnéhodÍeÍa 1 lAutor^)}iudby'^m"""-~'"^'''^ [ AutorJÍ) textu f1 Í'PoceP

1.

2.

3. r F*H-^

4.
4-r r5.

1) prosime uvíesť aj upravovateľov, spracovateľov, äränzerovaprekiäääterov
2) početpredvedenískladbyv rámci použitia (ak nieje uvedené, predpokladá sajedno predvedenie)
^J,T^L e,c^žitT.th3tľvo A.5' -^cl^^ájdete, <}a www'soza-sl< - Používatelia hudby, prípadne pokračujte v zozname na priloženom liste
podFa predlohy, ktoráje neoddeliternou súčasťou zmluvy.

V. Autorská odmena

1- Použiyateľ sazayäzuje za použitie hudobnych diel dohodnute toutQ.zmluvDH-zapiatÍt.SO^A-aytorDku odmcnu podi'o platného
Sadzobníka SOZA, ktorýje k dispozfcii na nahliadnutie v sídle SOZA WmW9QfCTimHVAZ AUTORSKY

2. Používateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu v lehote splatnosti vystaver^ ej faktúrYp^ ^^^^!3r^f^y&nv lehote s slatnosti,
stráca nárok na všetky výhody, vyplývajúce zo Sadzobníka S02A.

BRAT 1 S LAVA 821 08, Rastislavova 3 |
VI. Zayerecné ustanovenia Došlo:

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu O 7. 09, 2012
a) neurcitú s účinnosťou od
b) určitú s účinnosťou od 8.9.2012 do 9.9.201ÍPbdacie čisio: Cislo spisu'

Neoznačením doby sa zmluva považuje uzavretá na dobu ne rčitú.

2. Použjvateľ vyh)asuJe- ^?^eJtozmJuvf, (;u^le^;"liÍaJL !:,CIS^ďlÍ)i^!ÍlÍ?^T!?!"f f!^]'ii!,^^k?!to?/!k_^m^nA .ú,daj(?v
^^^S^-ť,so^nu^h(teldo,1"n^me"JM^r^ra~-^"
^ir^^^f^ôJlm^fib^^^^A1i^^t^^nJ^'ľ^^^^JJ^^Lte^J^^
s=^ s^änso^S°:alS vs^ew ^^ ""^-.^zod.povedá^J^. ?zú?t?,yaľie ^P,latT-ľJ. autorskei odmeny autorom použitých diel v rozsahu používateľom dodaného
zoznamu. SOZA je platitefom DPH. Údaje , poskytnuté v tejto zmluve, budú použité výlučne pre výkon kolektívnej správy präv
podľa Autorského zákona.

^^^^'^Z^^J^^tí^as^^^^^o^oz^v^^os^^^s^^^ ^ldi?t^uv^o^é^^)01%Ž^Tá^^^jn^ÍhtudieJa^
sadzby, najmenej však 9,96   (300,-SK).

4' >pľi^a-tT? ?_a.l?"b^i^-nB.^??T?.;Je,^ zm.Ysle § 81 ods'4 autorsl<ého zákona ô. 618/2003 Z.z je povinný umožniť organizácii
kolektfvnej správy riadny výkon kolektívnej správy.

5' ľio^í^^'^oi^^f^ ^f^+^if^l^ituca^o^i!.f^!?^n^h/^[na^or!k-Ú^IľT,n^For^la^r^k^-ľrä^ ?môže byťstíhany
a) v správnom konaní za priestupok podľa§32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení platných predpisov
b) v trestnom konaní za trestný čin podfa § 283 Trestného zákona

6 ^l^ír^^fr^^l^lň^fi^J,f,^^f^r^^!.ľ^T^n^^^^!I.^Lk.l^ vypovedať ku
koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

7. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a Obôianskeho zákonníka.

8. Táto zmluva je yyhotovená vdvoch exemplároch, po jednom exemplári pre každú stranu, Zmluva je uzatvorená okamihom
doručenia potvrdenej zmluvy zo strany SOZA používateľovi.

V JPoprpci dňa 4.9.2012 V Bratislave, dňa 2 6 -09- 2012

SIovensky ochranp'/ zyäz autprský<f T1
.1. o.^

^ ŕ>^ preprayakhudo^ndEelam1;

-^/
Raslis rv ňr\ \J\

/--^\~-- 0  Br":t) VK 2f-

<D^C/ 2020795601A.w^ ^ 'm
\^> 1rA *

K 0795601*T

*; ^t efawf
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Podpis za SOZAHf

alebo oso^ oprávnená konaťv mene použivateľa

Početpríloh:

100:178454Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 ;

fax: 02-5020 2725 banka: VÚB Bratislava - mesto
Č. účtu: 1534012/0200www.soza.sk

reg. č. MVSR: VVS/1 -900/90-5828 Platné od
1/2011


