
-

ulica č.

i ĺľlł ĺ \J
1 {'? / 0al i-lilĺjli:ĺ:l; 1:iłłi:'ĺŁĺ:l1'- łsłi::l; l'y Ł,ĺi;

HRoMADNÁ LlcENcľĺÁ zMLUVA

o pouŽití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení (ďalej len

,,Zmluva") uzavretá podl'a ustanovenia $ 78 zákona č' 18512015 Z. z. Autorský zákon v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len ,,Autorský

zákon") 
medzi:

organizácia kolektĺvnej správy práv: sozA- Slovenský ochranný zväz autorský pr-e práva k hudobným dielam;

so sĺdlom: Rastislavova 3, s2i 08 Bratislava 2; lČO:00 178 454, DlC:2020795601, lc optt: SK2020795601;

reg. č. MV SR: VVS/1-900/90-5828; tBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BlC: SUBASKBX;

kontakt: tel': 02/50 20 27 25 _ 26 _ 44 - 53 _74, e-mail: produkcie@soza.sk (ďalej len ''SOZA")
a

PouŽívatel' chránených hudobných diel:

obchodné meno/Názov (Údaje pod\a prislušného úradného registra)

Sídlo/M iesto podnikania:

I

, 4. t{ L.lu ł,'l^ 9ą PSČ, obec 3

et łv

lČo: 49 4ť EoĘ DlČ:: łcí55oc ô 5z lcopH:

i

Dátum narodenia (priýickej osobe)i :

Bankové spojenie: lBAN:

Štatutárny zástupca (pri právnĺckejosobe)'' ľl c)c
Kontaktná osona: /fu6 N0?B€er
E-mail*: Ncec " #4 l-*ľz(a,
poutivateľovi ilrobit'právne Úkony voči S0ZA, ý<ĺal

Trvalé bydlisko (pri ýickej osobe)''

r. ĺvAP-c S Ś*:GÁĺ/ , "i\b
funkcia: ?e€D

Tel. kontakt:

6 H4ĺľ . cal,I I r Vyplnenie e-mailovej adresy umožní
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si zvolí túto nožnost' v čl. Vll., pism. d) tejto Zmluvy, a efel<tívne komunikovat' so S)ZA aj v elektronickej torme'

Korešpondenčná adresa*:
-'/ypinit', 

ak je iná a|a ai}resa siilia a/eic niesta pocnikania'

Zasielanie faktúr a akýchkol'vek iných dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy od SOZA*:
- PokiaÍ nebude zvolená použĺvateĺom ani jedna nožnosť, budú fal<tĹlry a akékolvek iné dokumený zasielané na uvedené

l na uvedenú e-mailovú adresu pouŽívatel'a ,na uvedenú korešpondenčnú adres

(d'alej len,,Používatel-')

(SOZA a PouŽívateľ ďalej aj ako ,,Zmluvné strany")

0oŠ]ĺl

P0d;lcie Ćís'i'- '

n

slĺl'_lt-. sii

ir av Lrj el. Úvodné ustanovenia

a) Táto Zmluva upravuje vzájom né vzťahy medzi SoZA a PouŽívatel'om v sÚvislosti so zĺslĺanĺi'n 'Jii'iläľj'r.pouŽitie hudobných

diel v rámci hudobných produkciÍ, podujatí a vystúpení (verejné vykonanie a/alebo verejný pľéńos_cliel) prôdukcia')'.'

b) soZA vyhlasuje, Že je na základe zmlúv o zastupovaní s autormi a vydavatel'mi hudobných diel, oprávnenia na výkon kolektĺvnej správy

práv na územĺ-Slovenskejrepubliky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskejrepubliky, recipročných zmlúv so zahraničnýmiorganizá-

ciami kolektívnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udeľovať súhlas na verejné pouŽitie chráneńých hudobných diel

s textom alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavatel'ov hudobných diel a ďalšĺch nositeľov práv (d'alej len ,,Autori")

a vyberať za takýto súhlas autorské odmeny.

c) Za autora diela sa pre ričely tejto Zmluvy povaŽuje kaŽdý nositel' práv k dielam zastupovaný S0ZA.

d) PouŽívatel'sije vedomý, Že nesie ekonomické dôsledky svojich rozhodnutĺ súvisiacich s pouŽitím hudobných diel, a to najmä o čase,

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

ll. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu - licencie PouŽívatel'ovi podl'a ustanovenia $ 19, ods.4, písm. f)Autorského zákona v súlade

s niŽšie dohodnutým spôsobom pouŽitia*:

A1 ako neoddeliteľnu prilohu k tejto Zmluve, tzn., Že v prĺpade vyplnenia ttačiva A1 sa nasledovný čtánok nevypĺňa.

a) Základné zaradenĺe hudobnej produkcie:

podujatie so Živou hudobnou produkciou ($ 19, ods. 4, písm. f), bod 2 Autorského zákona)

podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou ($'l9, ods.4, pĺsm. f), bod 2 a bod 3Autorského zákona)

, podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕřnŽivú ajreprodukovanú hudobnú produkciu, $ 19, ods' 4, písm. f), bod 2 a bod

3 Autorského zákona)
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b) Typové zaradenie hudobnej produkcie: \: verejné súťaŽné a exhibičné podujatia (súťaŽe spoločenských tancov, majstrovstvá v synchronizovanom plávaní, umelecká gymna. .
ka, aerobikové maratóny, vystúpenia krasokorčuliarov a pod.)

: súťaŽné podujatie s priebeŽným podkresovým pouŽitím hudby (športové zápasy _ hokej, hádzaná, volejbal, futbal a pod.)

i lekcie kondičného cvičenia*
- Pokiaľ ide o pouŽitie hudobných diel počas lekciĺ kondičného cvičenia, vyplňte, prosĺn, aj tlačivo A5 ako neoddeliteľn(l prĺlohu ktejto Znluve'

, tanečné kurzy*
- Pokial ide o použitie hudobných diel počas tanečných kuzov, vyplňte, prosĺm, aj tlačivo A5 ako neoddeliteĺn(l prĺlohu ktejto Zmluve.

: verejná projekcia audiovizuálnych záznamov (premietanie filmu v amfiteátri, kaviarni, na námestí a pod')

i kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného
(najmä podujatia typu vinobranie, jarmok, doŽinky, výročia obce, trhy a pod')

i koncert populárnej a/alebo váŽnej hudby na vol'nom priestranstve bez vstupného
I reprodukovaná hudba na vol'nom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie' šou, zábava)

: 
- cirkusová produkcia s pouŽitím hudby (mobilné šapito) a pod.

i erotické vystúpenie (striptĺz) a pod.

i módna, kadernícka, vizáŽistická a podobná prehliadka/sút]aŽ-s pouŽitĺm hudby

l reklamný stánok s predvádzanĺm produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.)

i verejné zhromażdenie, sprievod, defilé s pouŽitĺm hudby
l hudba predvádzaná výkonným umelcom ako hudobná kulisa bez tanca v gastronomickom zariadení (napr' v hotelovej reštaurácii,

kaviarni a pod.) bez vstupného

. reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spoločenských podujatí

: hudba na vernisáŽi umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konÍerencií, prednášok a pod.

; reprodukovaná

i iné-: opis hudo

c) ldentifikácia hudobnej produkcie:

Názov hudobnej produkcie/podujatia

hudba na

bnej produkcie:
* Pokiaľ tal<to použĺvatel zaradi ýp hudobnej produkcie, je potrebné vyplniť opis hudobnej produkcie.

l

lnterpreti pýkonnĺ umelci)''

Reprodukovaná hudba: :áno Ńi.
Percentuálny podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby pouŽitej na podujatí-: ,

- Pokiaĺ nie je noŽné určit'uvedený podiel, uveďte, prosim, |r'rt: ,,neznámf' Pokial pouŽivatel nevypĺše nič' povaŽuje sa uvedený podiel za neznámy.

lll. Rozsah licencie*

tzn., Že v pripade vyplnenia ttačiva A1 sa nasledovný článok nevypĺňa' c

a) Cas pouŽitia*:

' Vyplňte buď údaje o jednorazovej hudobnej produkcii, alebo pnvidelne opakovanej hudobnej produkcii, tzn' len jednu z nožností'

, Jednorazová hudobná produkcia*:

Doba trvanĺa hudobnej produkcie/podujatĺa:

Celková doba pouŽitia hudby (počet hodĺn): I 46 ťłcb lrrr,

' Pravidelne opakovaná hudobná produkcia v dňoch (naor. diskoŕékv. ĺaneĺŤné zábavy a pod.J:

Vdňoch: n Pondelok nUtorok nStreda nŠtvrtok nPiatok lSobota nNedel'a

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

opis doby pouŽitia hudby

b) Miesto použitia:

Názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:

Pielnę łĺl Ji7at6

c

0c

!łĺana 2 z 5



-

/sa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.

Jruh zariadenia, priestoru, prevádzky a pod

c) Kapacita miesta použitia*:
- Maxinálna kapacita osôb v pieslore, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje, určená kolaudačným alebo obdobným úradným rozhodnutim'

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: i

V prípade, Že nie je moŽné uviesť maximálnu kapacitu osôb v priestore, uviesť plochu v m'Ź prevádzky, priestoru,

priestranstva a pod.:

I

U
Ęilťc*1nů pĺtic*kcił - csłh,ii*ý ty*ĺ:

d) Vstupné*:

tlačiva A2 sa pĺsm. d) nevypÍňa'

* IJviest' aj dobrovolné a/alebo nulové vstupné, ak je stanovené, alebo nulové vstupné uviesť aj v prĺpade, ak vstupné nie je vôbec stanovené.

** Pokiaľ vstupné zahŕňa aj konzumné, uviesť hodnotu konzumného zo vstupného na hudobnú produkciu (napr' vstupné v hodnote 20,00 € zahŕňa konzumné v hodnote 3,00 €: v takom

prípade je v prvom stĺpci uvedené 20,00 € a v druhom stĺpci uvedené 3,00 €).

Náklady na hudobnú produkciu (honoráre výkonných umelcov, technické zabezpečenie Vystúpenia a pod.) a prenájom priestoru*:

, Vypĺňa len použĺvateľ, t<toý olganizuje hudobné produkcie ýpu fircmné podujafe, fremná oslava, plesy, prono akcie a pod', pri ktoých vstupné nie je vybeĺané, alebo ak ide o hudobn(t

produkciu na pozvánky, ktoých prijatie nie je spoplatnené'

lv. Autorská odmena

a) PouŽívatel' sa zaväzuje za súhlas s pouŽitĺm hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradiť S0ZA autorskú odmenu podľa účinné-

ho Sadzobnĺka autorských odmien za pouŽĺVanie hudobných diel v rámci hudobných produkciĺ, podujatí a vystúpenĺ (verejné Vykonanie

a verejný prenos diel) (ďalej len 
"Sadzobník"), 

ktoý je uverejnený na Www.soza.sk alebo k dispozĺcii na nahliadnutie v sídle S0ZA.

b) PouŽívatel' sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu vo výške určenej podl'a písm. a) podľa tohto článku a v lehote splatnosti uvedenej

na faktúre. -

c) Autorská odmena sa v zmysle tohto článku povaŽuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet S0ZA uvedený v záhlavĺ tejto

Zmluvy alebo zaplatenĺm v hotovosti do pokladnice sozÁ.

v. Zoznam použitých hudobných diel

a) PouŽívatel'sa zaväzuje do 15 dnĺod uskutočnenia hudobnej produkcie predloŽiť S0ZA úplný zoznam všetkých skutočne Živo predvede-

ných chránených diel s uvedenĺm ich názvu a údĄa o autorstve (ďalej len 'Zoznam").
b) Pokiaľ pouŽĺvateľ Zoznam predvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručĺ ani v lehote uvedenej v písm'- 

a) tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autorskej odmeny za hudobnú produkciu, v súvislosti

s ktorou Zoznam nepredloŽil (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktorej

nebol S9ZA Zoznam predloŽený Použĺvateľom riadne a včas). S0ZA má popri zmluvnej pokute podľa čl. V., písm. b) tejto Zmluvy nárok

aj na náhradu škody v plnej výške.

c) Ustanovenia podl'a

V.stupné na
hudobnú

produkciu*

Z toho
konzumné**

Vstupné na
hudobnú

produkciu*

Z toho
konzumné"

Vstupné na
hudobnÚ

produkciu*

Z toho
konzumné**

Vstupné na
hudobnú

produkciu*

Z toho
konzumnó**

Platné od #2a18

písm. a) a b) tohto odseku sa nepouŽijú v prípade pouŽitia reprodukovanej hudobnej produkcie.
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lsa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod. c
Jruh zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.

c) Kapacita miesta použitia*:
- Maximálna kapaclŕa osób v pĺiestore, kde u hudobná produkcia uskutočňuje, urč,ená kotaudačným alebo obdobnýn (lndným rozhodnutÍn'

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 
i

V prípade, Že nie je moŽné uviesť maximálnu kapacitu osôb V priestore, uviesť plochu v m'z prevádzky, priestoru,

priestranstva a pod

d) Vstupné*:

tlačiva A2 sa pĺsm. d) nevypĺňa.

. lJviesť aj dobrovoĺné ďalebo nulové vstupné, ak je stanovené, alebo nulové vstupné uviesť aj v pripade, ak vstupné nie je vôbec stanovené.

** Pokial vstupné zahŕňa aj konzunné, uviesť hodnotu konzumného zo vstupného na hudobn(l produkciu (napr. vstupné v hodnote 20,00 € zahŕňa konzumné v hodnote 3,00 €: v takon

pripade je v pĺvom stĺpci uvedené 20,00 € a v druhon stĺpci uvedené 3,00 Q.

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

i

, Vyplňa len použivateľ, Koý organizuje hudobne prcdukcie ýpu frtemné podujatie, frremná oslava, plesy, promo akcĺe a pod-, pli koých vstupné nie je vybenné, alebo ak ide o hudobn(t

produkciu na pozvánĘ, Koých prijatie nie je spoplatnené'

!v. Autorská odmena

a) PouŽívatel' sa zaväzuje za srjhlas s pouŽitÍm hudobných diel, špecifikovaný V tejto Zmluve, uhradiť S0ZA autorskú odmenu podľa účinné-

ho Sadzobníka autorských odmien za pouŽívanie hudobných diel v rámci hudobných produkciĺ, podujatĺ a vystúpenÍ (verejné Vykonanie

a verejný prenos diel) (ďalej len 
"Sadzobník"), 

ktoý je uverejnený na Www.soza.sk alebo k dispozícii na nahliadnutie v sídle SOZA.

b) PouŽívatel' sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu Vo Výške určenej podl'a písm. a) podľa tohto článku a v lehote splatnosti uvedenej

na faktúre. c

c) Autorská odmena sa V zmysle tohto článku povaŽuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet S0ZA uvedený v záhlavĺ tejto

Zmluvy alebo zaplatenĺm v hotovosti do pokladnice SOZA.

V. Zoznam použitých hudobných diel

a) PouŽívatel'sa zaväzuje do 15 dnĺ od uskutočnenia hudobnej produkcie predloŽiť SOZA úplný zoznam všetkých skutočne Živo predvede-

ných chránených diel s uvedenĺm ich názvu a údaja o autorstve (ďalej len 
"Zoznam').

b) Pokiaľ pouŽĺvateľ 7oznam predvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručĺ aniv lehote uvedenej v pĺsm.- 
a) tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autorskej odmeny za hudobnú produkciu, v súvislosti

s ktorou Zoznam nepredloŽil (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktoĘ
nebol SoZA Zoznam predloŽený Použĺvateľom riadne a včas). S0ZA má popri zmluvnej pokute podľa čl. V., písm' b) tejto Zmluvy nárok

aj na náhradu škody v plnej výške.

c) Ustanovenia podl'a písm. a) a b) tohto odseku sa nepo

vstupné na
hudobnú

produkciu*

Z toho
konzumné**

Vstupné na
hudobnú

produkciu'

Z toho
konzumné'*

Vstupné na
hudobnú

produkciu*

Z toho
kołzumné**

Vstupné na
budobnú

produkciu*

Z toho
konzumné'"

Pĺalné od #2a1E

uŽijrl v prípade pouŽitia reprodukovanej hudobnej produkcie
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Názov hudobného diela Autoľ(i} hudby* Autor(í) textu*

- Nevyhnutné uviest'aj upravovateľov, spracovateĺov, aranžérov a prekladateĺov.
'- Pokiaľ použĺvateľ neuvedie počet predvedení hudobného diela v ránci použitia, má sa za to,
žívateľ pokračuje s vyplnením Zoznamu predvedených hudobných die! na ttačive A3 ako

že ide len o jedno predvedenie. V prípade, ak uvedená tabuľka nie je dostatočná, pou-
neoddeliteľnej pĺílohe tejto Znluvy.

Vl. osobitnéustanovenia

a) Súhlas poskytnutý na základe tejto Zmluvy nezahŕňa súhlas s iným spôsobom alebo rozsahom pouŽitia hudobných diel, ako je uvedené
v čl' ll' a lll' tejto Zmluvy. PouŽívateľ je povinný rešpektovať osobnostné práva nositel'ov práv a pouŽívať diela len spôsobom' ktorý nezni_
Žuje ich hodnotu. P.o^u_zívateľ nie je najmä oprávnený do autorských diel zasahovat', doplňovat'ich či ich upravovať, aranŽovať ani zaľadit,
dielo z repertoáru SOZA do iného diela bez samostatného súhlasu nositel'ov práv. Súhias prĺamo od nositel'a autorských práv je potrebný
aj v prípade, keď si PouŽívateľ objedná vytvorenie diela, ktoré bude spracovanĺm, úpravou, aranŽmánom či prekladom chráneného diela.
PouŽívatel' je jediným subjektom, ktorý nesie zodpovednosť za splnenie týchto povinností a za vysporiadanie prípadných nárokov vyplýva-júcich z osobnostných práv autora hudobného diela či iného noslteľa práv k hudobnému dielu.

b) PoużÍvatel' vyhlasuje, Že si je vedomý povinnosti pouŽívať chránené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skutočnosti, Že táto
Zmluva sa nevzťahuje na nadobudnutie hudobných diel ani Žiadnym spôsobom nemá vpiyv na legálnosť nadobudnutia hudobných diel'

c) PouŽívatel'sa zaväzuje' Že umoŽní SOZA vykonat' kontrolu pouŽívania chránených hudobných diel podl'a tejto Zmluvy, najmä umožníS0ZAvol'nývstup na miesto konania hudobnejprodukcie (vprĺpade, Že je na nuoôunĺ produŕciu kontrolovanývstup, umoŽnívol,nývstup
na hudobnú produkciu osobe, ktorá sa preukáŽe preukazom inšpektora SoZA), umoŽní SOZA nahliadnuť do účtovných dokladov súvisia-
cich s hudobnou produkciou, predloŽí na základe vyżiadania poŽadované dokumenty sÚvisiace s hudobnou produkciou, umoŽní vyhotove-
nie obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly. SOZAsa zaväzujevykonať
kontrolu v súlade s ustanovením $ 166 Autorského zákona a pouŽiť získanélnformácie výlučne na účely výkonu kolektívnej správy.

d) Údaje poskytnuté PouŽívateľom v tejto Zmluve, ako aj v sÚvisĺosti s výkonom prípadnej kontroly budú zo strany SOZA pouŽité výlučne
na účely výkonu kolektĺvnej správy práv podľa Autorského zákona. Úo4ô z tejto Zmiuvy, áro a1zprípadnej kontrolý (ďalej il;a;ł;ĺi, ;il;
aj akákol'vek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi S0ZA a PouŽívatel'om (óalej leń ,,ŕomunikácia,') sa pävaŽujÚ za dôveľné ĺn-
formácie a sÚ podľa svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. PouŽíväteľ śa týmto ,"i-ałrl",i; đd.j. a Komunikáciu
neposkytne bez písomného sÚhlasu S0ZAtretím osobám, s výnimkou právnych, finančných, daňových alebo iných odborných poradcov
a osÔb, ktoré sú viazané povinnostbu mlčanlivostiv obdobnom rozsahu ako tĺěto osoby. Tóto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti pouŽí-
vatel'ov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov (ako napr. povinné zverejňovaniô zmlúv podľa zákona ĺ. zilizooo z. z;1.

e) SoZAzodpovedá za rozúčtovanie uhradenej autorskej odmeny na základe PouŽívateľom doručeného Zoznamua účinného Vyúčtovacieho
poriadku SOZA.

í) PouŽívatel'týmto vyhlasuje, Že osoba uvedená za PouŽívatel'a ako Kontaktná osoba je oprávnená vykonávat'v$etky právne úkony súvi-
siace s touto Zmluvou V mene PouŽívateľa. Pokial' Kontaktná osoba nie je uvedena, plätĺ, !e tieto ĺłoíy ie oJiau-n*y ĺ,,1.onavať uvedený
PouŽívatel' alebo jeho Štatutárny orgán.

g) DolupodpÍsaná osoba vyhlasuje, Že je za Použĺvatel'a alebo v jeho mene oprávnená svojím podpisom vykonávat'všetky právne rikony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazat'PouŽívatel'a na práva a povinnosti vyplývajúce z te;to zmiuvy.

h) PouŽívatel' súhlasí s doručovaním dokumentov vyplývajúcich zo Zmluuy,-vrátane výpovede tejto Zmluvy, prostredníctvom emailovej ad-
resy PouŽívatel'a, uvedenej za PouŽívatel'av záhlaví tejto Zmluvy, ak PouŽívaÍeľ 

'vóĺil 
tĺto moźnosť v záhlaviZmluvy. Takéto dokumenty

sa povaŽujú za doručené v deň doručenia elektronického potvrdenia o doručení emailovej správy obsahujúcej daný dókument z emailové-
ho konta alebo emailového servera, ktorý je PouŽĺvateľom v zmysle tejto Zmluvy určený ńa 

'elelĺtronickú 
komunikáôiu so S9ZA. V prípade

nedoručenia elektronického potvrdenĺa podl'a predošlej vety sa Zmluvné strany dohodl i,-Že zadátum doručenia sa povaŽuje dátum druhého
odoslania e-mailovej správy z emailového servera SoZA na emailovú adresu PouŽívateľa uvedenú v záhlavítejto zmluvy.

Vll. Záverečné ustanovenĺa

a) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu uvedenú v čl. lll., písm. a) tejto Zmluvy.
b) Používateĺ'vyhlasuje, Že všetky údaje v tejto Zmluve sú úplné, správne a pravdivé, Že nezamlčuje Žiadne skutočnosti, ktoré by mohlĺ

mať vplyv na určenie výšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti potrebné na pinenie podľa tejto Zmluvy. PouŽívatel,
sa zároveň zaväzuje akékol'vek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktorých mal älebo musel vedieť, písomne oznámĺť S9ZA najne-
skôr v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď sa PouŽívateľ dozvedel o iycľ'to zmenách, alebo odo dńa, keď o nich mal a1ebo musel
byť informovaný, podl'a toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. PouŽĺvateľ zároveň berie na vedomie, Že náhradu prĺpadných škôd,

Pĺalłé cd 1i2016 
Stana 4 z 5



C
H:lĺjcině _ |$::h11ý ty"' 

.

.,adne nárok na Vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré by SoZAvznikli z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo neprav-
,ĺvých údajov pouŽÍvatel'om, prípadne z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacĺch so Zmluvou, bude S9ZA uplatňovať v zmysle
príslušných ustanovení Autorského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) PouŽívatel'vyhlasuje, Že bol pred uzavretím tejto Zmluvy v súlade s $ 169, ods. 3 Autorského zákona S9ZA informovaný o kritériách,
na základe ktoých boli určené odmeny, t. j. Že sa oboznámil so Sadzobníkom.

d) Zmluvu moŽno meniť a dopíňať:
1) Písomnýmĺ, oboma Zmluvnými stranami podpísanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve'
2) Proshednĺctvom naskenovaného a podpísaného tlačiva na to určeného (tlačivo ,,Dodatok").

Súhlas používatel'a* s uzatváľaním Dodatkov podl'a tohto bodu:
i.ř súhlasím ls nesuhlasĺm

- 
Pckiaľ Poużivałeĺ nevypłnĺ ani jednu z uváĺizaných nożnosti. plati' že nesúhlasĺ s uzatváranin dadalkov płdla ĺohlo badu.

3) V prípade návrhu zmeny alebo doplnenia zo strany PouŽĺvateľa spÔsobom podľa čl. Vll., písm. d), bod 2) tejto Zmluvy musĺ byť sken
tlačiva ,,Dodatok" s podpisom PouŽĺvateľa doručený z e-mailovej adresy uvedenejv identifikácii PouŽívateľa podĺa tejto Zmluvy a následne
dodatočne potvrdený a podpísaný zo strany SoZA' Dodatok sa v tomto prípade povaŽuje za uzavretý momentom doručenia elektronic-
kého potvrdenia o doručení emailovej správy obsahujúcej naskenovaný a oboma stranami podpísaný dodatok z emaiĺového konta alebo
emaiĺového servera, ktoý je používaný PouŽĺvateľom v zmysle tejto Zmluvy na elektronickú komunĺkáôiu so S9ZA. V prípade nedoručenia
elektronického potvrdenia podľa predošlejveý sa Zmluvné strany dohodli,Žeza dátum uzavretia dodatku sa povaŽuje dátum druhého
odoslanĺa oboma Zmluvnými stranami podpísaného skenu tlačiva ,,Dodatok" z emailového servera SOZA na emailovú adresu PouŽívateľa
uvedenÚ v záhlaví tejto Zmluvy.

e) Zmeny údajov v identifikácii PouŽĺvateľa podľa tejto Zmluvy, resp' zmeny údajov o spôsobe aĺebo rozsahu pouŽitia diel podľa čl. ll'
a čl. lll. tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmĺuvy a o uzatváranĺ dodatkov elektronickou formou (naskenované a podpísané tlačivo)
v zmysle čl. Vll. tejto Zmluvy je moŽné vykonať len prostrednĺctvom dodatku k tejto Zmluve (tlačivo ,,Dodatok"), a to na základe pĺsomnej
alebo e-mailovej Žiadosti PouŽĺvateľa. Pokial' sa S0ZA a PouŽĺvateľ dohodnú na znenĺ dodatku o zmene údajov, dodatok sa povaŽujé
za uzavretý dňom podľa čl. Vll', písm. d) tohto článku Zmluvy.

f) Používatel'vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti vyplývajÚcej z ustanovenia $ 69, ods. 6 Autorského zákona, t. j. skutočnosti, Že ak udele-
nú ĺicenciu nevyuŽije vôbec alebo nevyuŽije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. PouŽívatel'ďalej vyhlasuje,
Že si je vedomý skutočnosti, že nepoužitĺe hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá za následok automatický zánik je-ho
záväzku uhradiť autorskú odmenu v zmysle článku lV. tejto Zmluvy.

g) Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne pĺsomne vypovedať túto Zmluvu doručením výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpo-
vedná doba začÍna plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená. Výpóvedná dobá je
14 kalendárnych dní.

h) Zmluvné strany sa dohodli, Že SoZA je oprávnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autorských odmien
v Sadzobníku vzt'ahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. SOZA je povinná takúto zmenu písomne alebo elektronicky na e_maĺl PouŽĺvateľa
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť PouŽívateľovi minimálne jeden mesĺac pred účinnosťou takejto zmeny' PouŽívateľ je oprávnený
v prípade nesÚhlasu s takouto zmenou písomnou formou vypovedať túto Zmluvu pred uplynutím tejto lehoty ku dňu účĺnnosti takejto 

'menýSadzobníka.

i) Vo veciach neupravených touto Zmluvou platĺa ustanoveniaAutorského zákona azák'ć,' 40/1964 Zb. občianskeho zákonnĺka vznenĺ
neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník").

j) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre S0ZA a jeden rovnopis pre PouŽĺvateľa. Zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. Zmluvné strany sa zároveň do-
hodli' Že ak použĺtie chránených hudobných diel špecifikované v čĺ. ll. a lll. Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmluvy, urovnávajú touto
Zmluvou vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z neoprávneného zásahu do autorských práv vo vzt'ahu k podujatiam špecifikóvaným
v čl' ll. a lll. Zmluvy, a toto pouŽĺtie je zohľadnené v autorskej odmene.

k) Pre všetky spory vznĺknuté v súvislostĺ s touto Zmluvou a s jej uplatňovaním sú prĺslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.

Za Používateľa:

V dna' l(( - 40 , {,94 €
Meno, priezvisko:, /{

Podpis:

Počet príloh:

I

Za SOZA:

V Bratislave dňa

Podpis:

, łb . 2oy'6
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