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RoMADľÁ llceľĺcľÁzľrĺLuvĺ

o pouŽitĺ hudobných diel ich verąným vykonanĺm a veĘným prenosom v rámci hudobných produkciĺ, podujatí a vystúpenĺ(d'alej len ,,Zmluva")
uzauretá podl'a ustanovenia $ 78 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znenĺ neskorších predpisov (d'alej len

,,

Autorský zákon")

medzi

organizácia kolektívnej správy práv: sozA - SlorĺensĘ ochranný zviiz autorsĘ P1e práva k hudobným dielam;
so sídlom: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; lCo: 00 178 454' DlC: 2020795601, lC DPH: SK2020795601;
reg. c. MV SR: VVS/'I-900/90-5828; IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BIC: SUBASKBX;
kontakt:tel.:02/50 2027

25-26-44-53-74,e-mail:produkcie@soza.sk

(d'alejlen'SOZA')

Používatel'chránených hudobných diel
Obchodné meno/Názov:
Sĺdlo:

Obec Staškov
J. Kľonera 588' 023 53 Staškov

lČo:

00314293

DIC:

202055327'.|

Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:

lng. Anna Kubánková
00421908240709

lBAN:SK8'l5600000000027961500í BlC: KOMASK2X

E-mail:

kultura@staskov.sk

Korešpondenčná adresa:
Statutámy zástupca:

obec Staškov, J. Kronera 588' 023 53 Staškov
lng. Ladislav Simčisko, starosta

Zasielanie faktúr a akýchkol'vek iných dokumentov vyplyvajúcich zo Zmluvy od

M

na uvedenú e_mailovú adresu pouŽĺvatel'a

(d'alej

l. Úvodné

b)

na uvedenú korešpondenčnú adresu používatel'a

len,,PouŽívatel'')

(Soä a PouŽĺvatel'd'alej

a)

!

Soä:

aj ako

,lmluvné stľany'')

ustanovenia

Táto Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi

S0ZA

a PouŽĺvatel'om v súvislosti so získanĺmsúhlasu na pouŽitie chránených hudobných diel

v rámci hudobných produkciĺ, podujatĺ a vystÚpení (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (d'alej len ,,hudobná produkcia").

S0ZA vyhlasuje, že je na základe zmlúv o zastupovaní s autormi a vydavatel'mĺ hudobných diel, oprávnenia na ýkon kolektĺvnej správy práv
na územíSlovenskej republiky udeleného Ministersfuom kultúry Slovenskej republiky, recipročných zmlúv so zahraničnými organizácĺami
kolektívnej 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 vydavatelbv hudobných diel a d'alšĺch nositel'ov práv (d'alej len ,,Autori") a vyberať

c)
d)

za takyto súhlas autorské odmeny,
Za autora diela sa pre Účely tejto Zmluvy povaŽuje kaŽdý nositel'práv k dielam zastupovaný SOZA.
PouŽĺvatel' si je vedomý, Že nesie ekonomické dôsledky (zisk alebo stratu) svojich rozhodnutí súvisiacich

s pouŽitĺm 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 $ 'l9' ods. 4, pĺsm. f) Autorského zákona v 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:

konceń

c)

ldentifĺkácia hudobnej produkcie:
Názov hudobnej produkcie (podujatia):
lnterpreti (tĺýkonníumelci):
Reprodukovaná hudba:

Płaĺnéaĺ1 a2/2a22
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Zánrové zaľadenie hudobnej produkcie:
podujatie s pouŽitím populárnej a inej hudby

lll. Rozsah licencie

a)

Cas pouŽitia:
Jednorazová hudobná produkcia
Doba truania hudobnej pľodukcie/podujatia:
od: 9. 7. 2022, ato v čase od: 22:00 do: 9. 7, 2022'
Celková doba pouŽitia hudby (počet hodĺn): 1

aIovčase do:

23:00

b) Miesto pouŽitia:
Prístrešok pri Športbare v obci Staškov
Staškov , Staškov 023 53

Názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.:
Adresa zariadenia' pńestoru, prevádzky a pod.:

c)

Kapacita miesta použitia*:
*

Maximálna kapacíta osÔb v pĺiestore, kde sa hudobná pĺodukcia usklltočňuje, určená kolaudačnýn alebo obdobným Úradným rozhodnutim'

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie:

í00

Deň poduĺatia

Vstupné

'ĺ

7,00

' Uvádza sa aj dobrovoĺné a/alebo nulové vstupné, ak je stanovené, a\ebo nulové aj v pripade, že vstupné nie je vôbec stanovené. Pokiaĺ vslupné zahÍňa aj konzumné' uvädza
sa hodnota konzumného zo vstupného na hudobn(l produkciu (napr. vstupné v hodnote 20'00 € zahŕňa konzumné v hodnote 3,00 €: v takon pripade je v pruom stĺpci uvedené
20,00 € a v druhom stipci uvedené 3,00 Q.

lV. Autorská odmena

a)
b)

c)

d)

PouŽĺvatel' sa zaväzuje za súhlas s pouŽitĺm hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradiť SoZA autorskú odmenu podl'a účĺnného
Sadzobníka autorských odmien za pouŽĺvanie hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatĺ a vystúpenĺ (vereiné vykonanie a veĘný
prenos diel) (d'alej len ,,Sadzobník'), ktoý 1e uverEnený na www.soza.sk alebo k dispozĺcii na nahliadnutie v sĺdle SoZA'
PouŽĺvatel'sa zaväzuje uhradiť autorskú odmenu vo ýške určenej podl'a písm. a) podl'a tohto článku a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

Autorská odmena sa v zmysle tohto článku povaŽuje za uhradenú dňom pńpĺsania fakturovanej sumy na účetS0ZA uvedený v záhlavĺ tejto
Zmluvy alebo zaplatenĺm v hotovosti do pokladnice

S0ä.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak PouŽĺvatel' nezaplatí

SOZA autorskú odmenu riadne (vo ýške uvedene| na faktúre, kde je predmetná

autorská odmena vyúčtovaná), včas (v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, kde je predmetná autorská odmena vyúčtovaná), má S0ZA voči
PouŽívatel'ovinárok na zmluvnú pokutu vo výške 10'00 €. Nárok na zmluvnú pokutu

Soä voči PouŽívatel'ovivzniká prvým dňom omeškania

so zaplatením autorskej odmeny alebo jej časti. SoZA má popri zmluvnej pokute podl'a čl' lV.' pĺsm. d) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu škody
v plnej výške.

e)

Ak kapacita alebo návštevnosť hudobnej produkcie alebo výška trżby presiahnu hodnoty uvedené v Sadzobníku, používatel'je pre účely
uýpočtu autorskej odmeny, ktorý sa odvĺja od výšky trŽby' povinný doručit'potvrdenie o tržbe z predaja vstupeniek.

V. Zoznam pouŽiých hudobných diel

a)

PouŽĺvatel'sa zaväzuje do 'ĺ5 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie predloŽit'úplný zoznam všetkých skutočne Živo predvedených

chránených diel s uvedenĺm ich názvu a údaja o autorstve (d'alej len

b)

'Zoznam.).

Pokial' pouŽĺvatel' Zoznam predvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručĺani v 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

S0ä

Zoznam nepredloŽil (l. i. 20 0/, z celkovej autorskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktoĘ nebol
Zoznam predloŽený PouŽĺvatelbm ńadne a včas)' S0ZA má popri zmluvnej pokute podl'a čl. V.' pĺsm. b) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu

c)
d)

škody v plnej výške.

Ustanovenia podl'a písm. a) a b) tohto odseku sa nepouŽqú v prípade pouŽitia reprodukovanej hudobnej produkcie.
PouŽívatel'sa zaväzuje predložit Zoznam do 15 dnĺ od uskutočnenia hudobnej produkcĺe.

Vl. Osobitné ustanovenia

a)

SÚhlasposkytnutýnazákladete1toZmluvynezahrňasúhlassinýmspôsobomaleborozsahompouŽitiahudobnýchdiel,akojeuvedenévčl.ll.
a lll. tejto Zmluvy. Použĺvatel' je povinný rešpektovat'osobnostné práva nositelbv práv a pouŽĺvat' diela len sposobom, ktoý nezniżuje ich
hodnotu. PouŽĺvatel'nie je najmä oprávnený do autorských diel zasahovať, doplňovať ĺch či ich upravovať, aranŽovat'ani zaradit'dielo z
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repeĺtoáru Soä do iného diela bez samostatného súhlasu nositel'ov práv. Súhlas pńamo od nositel'a autorských práv je potrebný aj v
prĺpade, ked' si PouŽívatel' objedná vytvorenie diela, ktoré bude spracovanĺm, úpravou, aranŽmánom či prekladom chráneného diela'
PouŽĺvatel'

je jediným subjektom, ktoý nesie zodpovednost' za splnenie týchto povinností a za vysporiadanie prĺpadných

nárokov

vyplýva1úcich z osobnostných práv autora hudobného diela či iného nositel'a práv k hudobnému dielu.

b)

c)

PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že si je vedomý povinnosti pouŽĺvaťchránené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skutočnosti, Že táto
Zmluva sa nevzťahuje na nadobudnutie hudobných diel ani Žiadnym spôsobom nemá vplyv na legálnosť nadobudnutia hudobných diel.

PouŽĺvatel' sa zauäzuje, Že umoŽnĺ S0ä vykonat' kontrolu pouŽĺvania chránených hudobných diel podl'a tejto Zmluvy, najmä umožnĺ SOZA

vol'ný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prĺpade, Že

je na hudobnú produkciu kontrolovaný vstup, umoŽnĺ vol'ný vstup na

hudobnú produkciu osobe, ktorá sa preukáŽe preukazom inšpektora S0ZA), umoŽní S0ZA nahliadnuť do účtovných dokladov súvisiacich
s hudobnou produkciou, predloŽĺ na základe vyŽiadania poŽadované dokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umoŽnĺ vyhotovenie

d)

obrazolnich' zvukolných alebo audĺovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo ýkonu kontroly. S0ä sa zauäzuje vykonat'
kontrolu v súlade s ustanovenĺm $ 166 Autorského zákona a pouŽiť zĺskanéinformácie ýlučne na účelyvýkonu kolektĺvnej správy.

S0ZA pouŽité rĺýlučnena
z prĺpadnej kontroly (d'alej len ,,Údaje"), ako aj
akákolVek iná komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi SOZA a PouŽĺvatelbm (d'alej len ,,Komunikácia") sa povaŽujú za dôvemé
Úda|e poskýnuté Použĺvatel'om v tejto Zmluve, ako aj v súvislosti s vykonom prĺpadnej kontroly budt] zo strany
účelyvýkonu kolektĺvnej správy práv podl'a Autorského zákona. Úoa1e z tejto Zmluvy, ako aj

informácie a sú podl'a svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. PouŽívatel'sa týmto zauäzuie, ze Úoa1e a Komunikáciu
neposkytne bez písomného súhlasu S0ZA tretĺm osobám, s uýnimkou právnych, Íinančných, daňouých alebo iných odbomých poradcov a

osôb, ktoré sú viazané povinnostbu mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti
používatel'ovvyplývajÚce z osobitných právnych predpisov (ako napr. povinné zveĄňovanie zmlúv podl'a zákona č. 21112000Z.z').

e) S0ä zodpovedá
pońadku Soä.

za rozúčtovanie uhradenej autorskej odmeny na základe PouŽĺvatelbm doručenéhoZoznamu a účinnéhoVyúčtovacieho

í) PouŽĺvatel'týmto vyhlasu|e, Že osoba uvedená za Používatel'a ako Kontaktná

osoba je oprávnená vykonávať všetky právne úkony súvisiace s

touto Zmluvou V mene PouŽĺvatel'a. Pokial'Kontaktná osoba nie je uvedená, platĺ, Že tieto úkony je oprávnený vykonávať uvedený PouŽĺvatel'

g)
h)

alebo jeho štatutárny orgán.

Dolupodpísaná osoba vyhlasuje, Že je za PouŽívatel'a alebo v jeho mene oprávnená svojĺm podpisom vykonávať všetky právne úkony
súvisiace s touto Zmluvou azaviazat'Použĺvatel'a na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
PouŽívatel' bol zo strany
mu budÚ zo strany

i)

S0ä informovaný

SOZA

o tom, Že v súvislosti s touto Zmluvou uzatvorenou prostrednĺctvom elektronických prostriedkov

doručované notifikácie k tejto zmluve na e-mailovú adresu a na mobilné telefónne čĺsloPoužívatel'auvedené v

záhlavĺ tejto Zmluvy. PouŽĺvatel's notiíikáciami podl'a predchádzajúcej

veý súhlasĺ.

PouŽĺvatel' súhlasís doručovanímdokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane vypovede tejto Zmluvy, prostredníctvom emailovej adresy
PouŽĺvatel'a, uvedenej za PouŽívatel'a v záhlavĺ tejto Zmluvy. Takéto dokumenty sa povaŽujú za doručenév deň doručenia elektronického
potvrdenia o doručenĺemailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailového konta alebo emailového servera, ktoý je PouŽívatel'om v
zmysle tejto Zmluvy určený na elektronickú komunikáciu so

S0ä. V prípade nedoručenia elektronického

potvrdenia pod|'a predošlej vety sa

Zmluvné strany dohodli' Že za dátum doručenia sa povaŽuje dátum druhého odoslania e-mailovej správy z emailového servera S0ZA na
emailovú adresu PouŽívatel'a uvedenú v záhlavĺ tejto Zmluvy.

Vll. Záverečné ustanovenia

a)
b)

Táto Zmluva sa uzalvára na dobu určitÚ, a to do

9'7.2022.

PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že všetky údaje v tejto Zmluve sú úplné,správne a pravdivé, Že nezamlču'je Žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv

na určenie vyšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podl'a tejto Zmluvy. PouŽĺvatel'sa zároveň
zauäzuje akékolVek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktoých mal alebo musel vedieť, pĺsomne oznámiť S0ZA najneskor v lehote do
15 kalendámych dnĺ odo dňa, ked'sa PouŽívatel'dozvedel o týchto zmenách alebo odo dňa, ked'o nich mal alebo musel byt informovaný,

z týchto skutočnostĺ nastane skôr. PouŽĺvatel'zároveň berie na vedomie, Že náhradu prĺpadných škÔd, prĺpadne nárok na
vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré by SoZA vznikli z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdiých Údajov
pouŽĺvatel'om, prĺpadne z neskorého oznámenia zmĺen údajov súvisiacich so Zmluvou, bude Soä uplatňovat' v zmysle prĺslušných
podl'a toho, ktorá

c)

ustanovení Autorského zákona, ako aj iných všeobecne zäväznýchprávnych predpisov'

Použĺvatel'vyhlasuje, Že bol pred uzavretĺm tejto Zmluvy vsúlade s $ 169' ods' 3 Autorského zákona SoZA informovaný okritériách, na
základe ktorých boli určenéodmeny,

d)
e)

t.j. Že

sa oboznámil so Sadzobnĺkom.

Zmluvu moŽno meniť a dopĺňat'pĺsomnými, oboma Zmluvnými stranami podpĺsanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.

Zmeny údajov v identifikácii PouŽĺvatel'a podl'a tejto Zmluvy, resp. zmeny Údajov o spôsobe alebo rozsahu použitia diel podl'a čl. ll. a čl. lll.
tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmluvy

je moŽné vykonat' len prostredníctvom dodatku k tejto Zmluve (tlačivo

základe pĺsomnej alebo e-mailovej Žiadosti Použĺvatel'a. Pokial'sa

Soä a PouŽĺvatel'dohodnú na znení dodatku

a to na

',Dodatok"),
o zmene údajov, dodatok sa

povaŽuje zauzavrelý dňom podl'a čl. Vll., písm. d) tohto článku Zmluvy.
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j.
Že ak udelenú
PouŽĺvatel'vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti vyplývajúcej z ustanovenia $ 69, ods. 6 Autorského zákona, t. skutočnosti,
jej časti. Použĺvatel'd'ale| vyhlasuje, Že sije
licenciu nevyuŽije vôbec alebo nevyuŽije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo

jeho záväzku
vedomý skutočnosti, Že nepouŽitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemä za následok automatický zánik
uhradiť autorskú odmenu v zmysle článku lV. teito Zmluvy.

g)
h)

doba
Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne písomne vypovedať túto Zmluvu doručenĺm vypovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná
'l4
je
dní.
kalendárnych
doba
začĺnaplynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane ýpoved'doručená' Výpovedná
odmien v
Zmluvné strany sa dohodli, Že SoZA je oprávnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobnĺka vrátane výšky sadzieb autorských

i)

i)

Soä

je povinná takúto zmenu pĺsomne alebo elektronicky na e-mail PouŽĺvatel'a
jeden mesiac pred ričinnostbu takejto zmeny' PouŽĺvatel' je oprávnený v
minimálne
uvedený v záhlavĺ tejto Zmluvy oznámiť PouŽĺvatel'ovi
prĺpade nesúhlasu s takouto zmenou pĺsomnou formou vypovedať túto Zmluvu pred uplynutím tejto lehoty ku dňu účinnostitakejto zmeny
Sadzobnĺku vzťahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy'

Sadzobnĺka.

Vo veciach neupravených touto Zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a zák. č' 40/1964 Zb' Občianskeho zákonnĺka vznenĺ
neskorších predpisov (d'alej len,,občiansky zákonnĺk").

platnost' a
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre PouŽĺvatel'a. Zmluva nadobúda
Že
dohodli,
zároveň
sa
Zmluvné
strany
predpis
inak.
právny
neustanovuie
pokial'osobitný
účinnosťdňom podpisu oboma Zmluvnými stranami,
Zmluvou
touto
podpisu
urovnávajú
Zmluvy,
predchádza
dátumu
ak pouŽitie chránených hudobných diel špeciÍikované včl. ll. alll. Zmluvy

vzájomné práva apovinnostivyplývajÚce zneoprávneného zásahu do autorských práv vo vzťahu kpodujatiam špecifikovaným
Zmluvy, a toto pouŽitie je zohl'adnené v Autorskej odmene.

k)

včl. ll. alll.

Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovanĺm sú príslušnévýlučne súdy Slovenskej republiky.

SOZA:

Používatel':
V

dňa

V Bratislave dňa .'................'

Meno, priezvisko:
Podpis

Podpis:

Počet príloh: 'ĺ

Plałl)é oCÍ a2ĺ2a22
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