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(d'alej len
o pouŽitĺ hudobných diel ich verejným vykonanim a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatĺ a vystúpenĺ
uzavretá podl'a uśbnovenia $ 78 zaŕona-ĺ. 185/20'15 Z. z.'Autorský zákon v znenĺ neskoršĺch predpisov (d'alej len

,,

Autorský zákon")

',Zmluva")

medzi:

organizácia kolektívnej správy práv: sozA - Slovenský ochranný zväz autorský P1e práva k hudotĺým dielam;
3, 82i 08 Bratislava 2; lČo:00 178 454, DlČ:2020795601 lČ opH: SK2020795601;
,o
reg''ídlon],Rastislavova
č. MV SR: VVS/1_900/90_5828; |BAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BlC: SUBASKBX;
kontakt: tel.: 02/50 20 27 25 - 26 - 44 - 53 - 7 4, e-mail: produkcie@soza.sk (d'alej len ,,SOZA")
a

PouŽĺvatel' chránených hudobných dĺel

Sĺdlo:

obec Staškov
J. Kronera 588, 023 53 Staškov

lČo:

0031 4293

DIC:

2020553271

obchodné nrenc/lr]ázov

:

Bankové spojenie:

IBAN:SK8156000000000279615001 BIC: KOMASK2X

Kontaktná osoba:

lng. Anna Kubánková

Tel. kontakt:
E-mail:

00421908240709

KoreŠpondenčnáadresa:
Štatutárny zástupca.

uctaren@staskov.sk
obec Staškov, J' Kronera 588, 023 53 Staškov
lng. Ladislav Šimčisko,starosta

:,

',.:lr

Zasielanie faktúr a akýchkol'vek iných dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy od S0ZA:

M

na uvedenú e-mallovú adresu

pouŽivatel'a

D

I

na uvedenú korešpondenčnÚ adresu poużĺvateľa

I j.i.

'-''

(d'alej len,,Používatel"'):

(SOZA a PouŽĺvatel'd'alej aj ako ,,Zmluvné strany")
l.

Úvodné ustanovenia

a)

b)

Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a PouŽĺvatel'om v súvislosti so zĺskaním súhlasu na poużltie chránených hudobných diel
produkcia"),
v rámci hudobných produkciĺ, podujatĺ a vystúpení(verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (ďalej len ,,hudobná
výkon
kolektivnej
správy práv
na
diel,
Oprávnenia
hudobných
vydavatel'mi
a
S6ZA vyhlasuje, Že 1e na základe zmlúv o zastupovaní s autormi
organizáciami
zahraničnými
zmlúv
so
na územíSlovenskej republiky udeleného Ministerstvom kul1úry Slovenskei republiky, recipročných
kolektĺvnej správy práv a v sÚlade s Autorským zákonom oprávnená udel'ovat'sÚhlas

na verejné pouŽitie chránených hudobných diel s textom

alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavatel'ov hudobných diel a d'alšĺch nositel'ov práv (d'ale1 len ,'Autori") a vyberat'
za takýto suhias autorské odmeny.

c) Za auIora diela sa pre účelytejto Zmluvy povaŽuje kaŽdý nositel'práv k dielam
d) PouŽívatel' si je vedomý Že nesie ekonomické dôsledky (zisk alebo stratu)

zaslupovaný S0ZA.
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 PouŽĺvatel'ovipodl'a ustanovenĺa $ 19'

ods.4' pĺsm' f)Autorského zákonav súlade s

niŽŠie

dohodnutým spôsobom pouŽitia:

a)

Základné zaradenie hudobnej produkcie:
podujatie so Živou hudobnou produkciou ($ 19, ods.4, písm. f), bod 2 Autorského zákona)

b)'

Typové zaradenie hudobnej produkcie:
kónceń populárnej a/alebo vážnej hudby na vol'nom priestranstve bez vstupného

c)

ldentifikácia hudobnej produkcie:
Názov hudobnej produkcie (podujatia)
lnterpreti (výkonnĺ umelci):

Reprodukovaná hudba'
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Vál'anie mája
Revival Elán
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Žánrové zaradenie hudobnej produkcie:
podujatie s pouŽitím populárnej a inej hudby

lll' Rozsah licencĺe

a)

Čas pouŽitia:
Jednorazová hudobná produkcia
Doba lrvania hudobnel produkcre/podujatia:
od: 28. 5. 2022, a to v čase od:

16:30

do: 28. 5. 2022, ato v čase do: 17:30

Celková doba pouŽitia hudby (počet hodín); 1

b) Miesto použitia:
Názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:
Adresa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.

c)

Prístrešok pri Športbare v obci Staškov
Staškov , Staškov 023 53

Kapacita miesta pouŽitia*:
r

Maximáina Kapacita osob v priesiore, kde sa hudobná produkcia uskutočňuje,
urlená kotaudać,ným alebo obdobným úradným rozhodnutim.

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 100

Vstu
Deň poduiatia
1

1

0,00

3
E

' Uvádza sa aj dobrovoľné a/alebo nulové vstupné, akje stanouené, alebo nulové aj v prĺpade' że vstupné je
nie
vôbec stanovené. Pokial'vstupné zahiňa aj konzumné. uvádza
sa hodnota konzumného zo vstupného na hudobnú produkciu (napr. vstupné v hodnote i0'00'€
zahŕńa konzuńné v hodnote 3,00 €: v takon prĺpadeje v pruom stipci uvedené
20.00 € a v druhom stipci uvedené 3,00 €)'

lV. Autorská odmena

a)

PouŽĺvatel'sa zaväzuje za súhlas s pouŽitím hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve,
uhradiť SOä autorskú odmenu podl,a účinného
Sadzobníka autorských odmien za pouŽĺvanie hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatí
a vystúpení(verEné vykonanie a verejný
prenos diel) (ďalej len ,,Sadzobník'')' ktoý je uvere1nený na wrĺw.soza.sk
alebo k dispozĺciĺna nahliadnutie v sídle SOZA.
PouŽívatel'sa zaväzuje uhradiť autorskÚ odmenu vo výŠkeurčenej podl'a písm. a) podl'a
tohto článku

b)
c) Autorská
d)

a v lehote splatnostl uvedenej na faktúre.
odmena sa v zmysle tohto článku povaŽuje za uhradenú dňom prĺpísaniafakturovanej
sumy na účełSoZA uvedený v záhĺavĺ tejto
Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti do pokladnice SoZA.

Zmluvné stľany Sa dohodli, że ak PouŽívatel' nezaplatí SOZA autorskú odmenu riadne (vo
výŠkeuvedenej na faktúre, kde je predmetná
autorská odmena vyúčtovaná), včas (v lehote splatnosti uvedenej na íaktúre, kdeje predmetná
autorská odmena vyúčtovaná), má SoZA voči
PouŽívatelbvinárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,00 €. Nárok na zmluvnú pokutu
SoZA voči PouŽĺĺatel'ovivzniká prvým dňom omeškania
so zaplatenĺm autorskej odmeny alebo jej časti. SoZA má popri zmluvnej pokute podl'a
čl. ĺV., pĺsm. d) lejto Zmluvy nárok aj na náhradu Škody

v plnej výške.

V. Zoznam použitých hudobných diel

a)

b)

PouŽívatel'sa zaväzuje do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie predloŽit'úplný
zoznam všetkých skutočne Živo predveciených

chránených diel s uvedením ich názvu a údaja o autorstve (d'alej len
,,Zoznam'').

Pokial'pouŽívatel'Zoznam predvedených hudobných dielvyplnený

v zmysle Autorského zákona nedoručĺaniv lehote uvedenejv pÍsm. a)
tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo rrýške 20 % z fakturovanej
autorskej odmeny za hudobnú produkciu, v súvislosti s ktorou
Zoznam nepredloŽil (t. j' 20
z celkovej autorskej odmeny, ktorá je Íakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou,
ku ktorE neboi SoZA
Zoznam predĺoŽený PouŽívatelbm riadne a včas). SoZA má popri zmluvnej pokute podl'a
čl. V., písm. b) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu
o/o

c)

d)

škody v plnej výške.

Ustanovenia podl'a písm. a) a b) tohto odseku sa nepouŽijri v prípade pouŽitia reprodukovanej
hudobnej produkcie.
PouŽívatel' sazaväzuje predloŽit'Zoznam do 15 dníod uskutočnenia hudobnejprodukcie.

Vl. osobitné ustanovenia

a)

Súhlas poskytnutý na základe tejto Zmluvy nezahŕňa sÚhlas s iným spôsobom aĺebo rozsahom pouŽitia
hudobných diel, ako je uvedené v čl. ll.
a lll' te1to Zmluvy' PouŽívatel' je povinný reŠpektovat' osobnostné práva nosilel'ov práv a pouŽĺvať
diela len spÔsobom,

kloý

F|atné oć C2'/.2]22

nezniŽuje ich
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'otu' PouŽĺvatel'nie je najmä oprávnený do autorských diel zasahovať' doplňovať ich či ich
upravovat', aranŽovat' ani zaradiť dielo z
epertoáru S0ZA do iného diela bez samostatného
súhlasu nositel'ov práv Súhlas priamo od nositel'a autorských práv je potrebný
aj v
prípade' ked' sj PouŽívatel' objedná vytvorenie
diela, ktoré bude spracovanĺm, úpravou, aranŽmánom či prekladom chráneného
diela.
PouŽívatel' je jediným subjektom, ktorý nesie zodpovednost'
za splnenie týchto povinností

a za

vyplývajÚcich z osobnostných práv autora hudobného diela
či iného nositel'a práv k hudobnému dielu.
PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že si je vedomý povinnosti pouŽĺvat'chránené
diela nadobudnuté

b)

vysporiadanie prĺpadných nárokov

výhradne z legálnych zdro1ov a skutočnosti, Že táto
Zmluva sa nevzt'ahuje na nadobudnutie hudobných diel anĺ Žiadnym
spôsobom nemá vplyv na |egálnost'nadobudnutia hudobných diel.
PouŽĺvatel'sa zaväzuje' Že umoŽní SOZA vykonat'kontrolu poużívania
chránených hudobných diel podl'a tejto Zmluvy, najmä umoŽnĺ SOZA

c)

vol'ný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prípade, Že je
na hudobnú produkciu kontrolovaný vstup, umożní vol,ný vstup na
hudobnÚ produkciu osobe, ktorá sa preukáŽe preukazom inšpektora
SOZA), umoŽnĺ soZA nah|iadnut'do Účtovných dokladov sÚvisiacich
s hudobnou produkciou, predloŽĺ na základe vyŽiadania poŽadované
dokumený sÚvisĺace s hudobnou produkciou, umoŽnĺ vyhotovenie
obrazových, zvukových alebo audiovizuáĺnych záznamov počas
hudobnej produkcie alebo výkonu konholy. SoZA sa zaväzuje vykonat,
kontrolu v súlade s ustanovením
$ 166 Autorského zákona a pouŽiť získané informácie výlučne na účelyvýkonu kolektívnej správy.
d) Údaje poskytnuté PouŽĺvatel'om v tejto Zm|uve, ako aj v súvislosti s výkonom prĺpadnej
kontroly budú zo strany SoZA pouŽité výlučne na
Účely výkonu kolektĺvnej správy práv podl'a Autorského zákona.
Údaie ztejto Zmluvy, uno ą ,.prĺpadnej kontroly (d,alej len
,,Úoa,e.;, atĺo a1
akákol'vek ina komunikácla týkajÚca sa tejto Zmĺuvy meozi
a PouŽĺvatel'om (d'alej len ,,Komunikácia,,) sa povażujú za dÔverné
informácie a sú podl'a svojej povahy chránené ako obchodné
alebo listové tajomstvo, Poużĺvatel'satýmto zavázqe,Že Údaje
a Komunikáciu
neposkytne bez pĺsomného súhlasu SOZA tretím osobám, s výnimkou právnych,
finančných, oaRov1icrl alebo iných odborných poradcov a
osob' ktoré sú viazané povinnost'ou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu
ako tieto osoby' Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti
pouŽĺvatel'ov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov
(ako napr. povinné zverejňovanie zmlúv podl'a zákona č. 211t2000
Z. z.)'
e) S0ZA zodpovedá za rozúctovanie uhradenej autorskej odmeny na základe PouŽívatel'om
doručenéhoZoznamua účinnéhoVyÚčtovacieho
poriadku SOZA.

Soä

f)

PouŽĺvatel'týmto vyhIasuje, Že osoba uvedená zaPouŹivatel'aako
Kontaktná osoba je oprávnená vykonávat'všetky právne úkony
sÚvisiace s
, plaIł, żetieto úkony je oprávnený vykonávat,uvedený PouŽívatel,
alebo jeho štatutárny orgán'
touto Zmluvou V mene PouŽívatel'a. Pokial' Kontaktná osoba
nie je uvedená

g)
h)

i)

Dolupodpísaná osoba vyhlasuje, że je za PouŽívatel'a alebo v jeho
mene oprávnená svojím podpisom vykonávat, všetky právne úkony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazat'PouŽĺvatel'a na práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmiuvy.
PouŽívatel'bol zo strany SoZA informovaný o tom, Že v sÚvislosti
s touto Zmluvou uzatvorenou prostredníctvom elektronických prostriedkov
mu budú zo strany SoZA doručované notifikácie k tejto zmluve
na e-mailovú adresu a na mobilné telefónne čísloPouŽívatel,a
uvedené v
záhlaví tejto Zmluvy. PouŽĺvatel's notifikáciami podl'a predchádzajúcej
vety súhlasí.

PouŽívatel'súhlasĺsdoručovanĺmdokumentov vyplývajúcich zoZmluvy,vrálane
výpovede tejto Zmluvy, proslrednĺctvom emailovej adresy
zaPouŽivalel'av záhlaví tejto Zmluvy. Takéto dokumenty sa povaŽujÚ
za doručenév deň doručenia elektronického
potvrdenia o doručeníemailovej správy obsahujÚcej
daný dokument z emailového konta alebo emailového servera,
ktorý je PouŽívatel,om v
zmysle tejto Zmluvy určený na elektronickú komunikáciu so
SOZA' V prĺpade nedoručenia elektronického potvrdenia podl,a predošlej
vety sa
Zmluvné strany dohodlĺ, ze za dáÍum doručenia sa povaŽuje dátum
druhého odoslania e-mailovej správy z emailového Servera Soä
na
emailovú adresu Používatel'a uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
PouŽívatel'a, uvedene1

Vll' Záverečnéustanovenia

a)
b)

Táto Zmluva sa uzalvára na dobu určitú,a to do 28. 5.2022.
PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že vŠetkyÚdaje v tejto Zmĺuve sÚ Úplné, správne pravdivé,
a
ze nezamlčuje Žiadne skutočnosti, ktoré by moh|i mat,vplyv

na určenie výšky autorskej odmeny alebo na

iné rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podľa tejto Zmluvy.
PouŽívatel,sa zároveň
zavázu1e akékol'vek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktorych
mal alebo musel vediet'. písomne oznámĺl'SOZA najneskôr
v lehołe do
15 kalendárnych dní odo dňa, keď sa PouŽívatel'dozvedel o týchto
zmenách alebo odo dňa, ked'o nich mal alebo musel byť informovaný
podl'a toho, ktorá z týchto skutočnostĺnastane skor.
PouŽĺvatel'zároveň berie na vedomie, Že náhradu prípadných ŠkÔd, prĺpadne
nárok na

vydanie bezdÔvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z dovodu
uvedenia nesprávnych, neúplných a/a|ebo nepravdivých Údajov
pouŽívatelbm, prípadne z neskorého oznámenia zmien
Údajov sÚvisiacich so Zmluvou, bude Soä uplatňovať v zmysle prĺslušných

c)
d)

e)

,.,,,=,

ustanovení Autorského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

PouŽívateĺ'vyhlasuje, že bol pred uzavretím tejto Zmluvy vsúlade
s $ 169, ods' 3 Autorského zákona SOZA informovaný o kriteriách, na
základe ktoých boli určenéodmeny' t.j. Že sa oboznámil so Sadzobníkom.
Zmluvu moŽno meniť a dopĺňaľ písomnými. oboma Zmluvnými stranami podpĺsanými
a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.
Zmeny údajov v identiÍikácii PouŽĺvatel'a podl'a tejto Zmluvy, resp. Zmeny
údajov o sposobe alebo rozsahu pouŽitia diel podl,a čl. ll. a čl. lll.
tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmluvy je moŽné vykonať len proshedníctvom
dodatku k tejto Zmluve (tlačivo ,,Dodatok,,), a to na
základe pĺsomnej alebo e_mailovej Žiadosti PouŽĺvatel'a. Pokial'sa SOZA a PouŽĺvateĺ'dohodnú
na znenídodatku o Zmene úda1ov' dodatok sa
povaŽuje za uzavretý dňom podl'a čl. Vll., písm. d) tohto článku
Zmluvy
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PouŽívatel'Vyhlasuje' Že si je vedomý skutočnosti vyplývajúcej z uslanovenia 69, ods' 6 Autorského Zákona, t. j. skutočnosti, Že
$
ak udelenú
licenciu nevyuŽije vÔbec alebo nevyuŽije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. PouŽĺvateľ d'alej vyhlasuje,
Že sije
vedomý skutočnost|, Že nepouŽitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá Za následok automatický zánik jeho závázku
uhradit'autorskú odmenu v zmysle článku lV. tejto Zmluvy'
Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne písomne vypovedat'túto Zmluvu doručenim výpovede druhej Zmluvnej sirane. Výpovedná doba
začínaplynúť dňom nasledujúcĺm po dni, v ktoĺom bola druhej zmluvnej strane výpoved'dorucená' Výpovedná doba je 14 kalendárnych dnĺ.
Zmluvné strany sa dohodli, Že S0ZA je oprávnená jednoskanne zmeniť ustanovenia Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autorských odmien v

Sadzobniku vzt'ahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. SOZA je povinná takÚto zmenu písomne alebo elektronicky na e-maĺl PouŽívatel'a
uvedený v záhlavÍ tejto Zmluvy oznámit' PouŽívatel'ovi minimálne jeden mesiac pred účinnosťoutakejto zmeny. PouŽĺvatel'
1e oprávnený v
prípade nesúhlasu s takouto Zmenou pĺsomnou formou vypovedat' túto Zmluvu pľed uplynutím tejto lehoty ku dňu účinnostitakejto
zmeny
Sadzobnĺka.

Vo veciach neupravených touto Zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a zák. č. 4011964 Zb. obcianskeho zákonníka v zneni

neskoršĺchpredpisov (d'alej len,,občiansky zákonník').
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pľe SOZA a jeden rovnopis pre PouŽívatel'a. Zmluva nadobúda platnosť
a
Účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, pokial'osobitný právny predpis neustanovuje inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli,
Že
ax pouŽitie chránených hudobných diel špecifikované v čl. ll. a lll' Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmluvy, urovnávajú touto Zmluvou

vzájomné pľáva a povinnosti vypl1ivajÚce z neoprávneného zásahu do autorských práv vo vzťahu k podujatiam špecifikovaným v čl. ll. a lll.

Zmluvy, a toto pouŽitie je zohl'adnené v Autorskej odmene.

k)

Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovanÍm sú prĺsluŠnéuýlučne súdy Slovenskej republiky'

PouEívatel':

v

{/"

*.h..(.ao, łl:.!':..l:ł

Meno, priezvisko.
Podpis:

u

SOZA:
V Bratislave dň]

/"
ĺ'ł'

Podpis: ...............r./............,. '|íiinnlĺú
Slł';i;r:iĺ!nłhĺhhńťĺ
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Počet príloh:

3 -06- 20u
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