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HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA 

o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií . podujatí a vystúpeni (ďalej len 
.. Zmluva') uzavretá podra ustanovenia§ 78 zákona č . 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskor~ich predpisov (ďalej len .. Autorský 
zákon') 

medzi: 

Organizacia kolektívnej správy práv: SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; 
so sidlom: Rastislavova 3. 821 08 Bratislava 2: IČO : OO 178 454 . DIČ : 2020795601 . IČ DPH: SK2020795601 ; 
reg. č . MV SR: VVS/1-900/90-5828; IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BIC SUBASKBX; 
kontakt: tel.: 02/50 20 27 25- 26-44-53-74, e-mail: produkcie@soza.sk (ďalej len .SOZA") 

a 
Používate!' chránených hudobných diel: 
Obchodné meno/Názov (údaje podfa prislusného úradného registra): Mestský dom kultúry, prlspevková organizácia' 

Sídlo/Miesto podnikania: 

ulica č. M. R $tefánika 875/200 PSé. obec: 09301 Vranov nad Topľou 

lCO· 3~519(\äa~~:::· - DIČ: ~o2os3ôa9'á';o; ,.,:, ·.· .... ,~;/~' -~'- IČ DPH: 

Dátum narodenia (pri fyzic!<ej osobe): , Trvalé bydlisko (pri fyzickej osobe}: 

Bankové spojenie: IBAN: ::s t K! 3 j ~cj; o : 9 j _O" ó ' O lo. O ~ ? O :o i O! 5 i. 6 ! Oj 7 j 4 9,t 4 . O\ 7 ' BIC: GIBASKBX. 

Statutarny zástupca {pn právnickej osobe}: Alfonz Kobi:lsky · funkcia: riaditer 

Kontaktná osoba: Peter Novák Tel. kontakt: p907~51110 

E-mail": peternovak@kulturavranov.sk · Vyplnenie e-mailovej adresy wHoi w 

pouiivalefovi tJrobiťpravne tikony voéi SOZA. pokiaľ si zvoli tuto možnosť v čl. VIl . pism d! tejto Zmluvy. a efektivne komunikovať so SOZA aJ v elektronickej lonne 

Korešpondenčná adresa·· 
• V•·p!nl( ai< 111 111a ako adr~sa sídla alebc miesta podniKania. 

.· ......... " ."" •• '/i 

Zasielanie faktúr a akýchkorvek iných dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy od SOZA·: 
• Poktaf nebude zvolena pouitvatefom ani jedna možnost: budli faktúry a akékoľvek iné dokumenty zasielané na uvedené sidlolmiesJo podni~ania. 

na uvedenú e-mailovú adresu používatera X na uvedenú korešpondenčnú adresu používatera 

(ďalej len .. Používate!~) 

(SOZA a Používater ďalej aj ako .. Zmluvné strany") 

l. úvodné ustanovenia 

a) Tato Zmluva upravuje vzajomné vzťahy medzi SOZA a Používaterom v súvislosti so získaním súhlasu na použitie chránených hudobných 
diel v rámci hudobných produkcii. podujati a vystúpeni (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (ďalej len .hudobná produkcia'·). 

bj SOZA vy-hlasuje, že je na zak!ade zmlúv c ::éistupovai<i s autormi a vydavatefmi hudobn~·ch diel, Oprávnenia n3 výkon kolektívnej s;:ra<y 
práv na (Jzemí Slovenskej republiky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, recipročných zmlúv so zahraničnými organiza. 
ciami kolektívnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnena uderovať súhlas na verejné použitie chránených hudobných diel 
s textom alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavaterov hudobných diel a ďal~ ich nositerov práv (ďalej len .. Autori ') 
a vyberať za takýto súhlas autorské odmeny. 

c) Za autora diela sa pre (Jčely tejlo Zmluvy považuje každý nositer práv k dielam zastupovaný SOZA. 

d) Pouiivater si je vedomý. že nesie ekonomické dôsledky svojich rozhodnutí 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 Použivaterovi podra ustanovenia § 19. ods. 4. písm. f) Autorského zákona v súlade 
s ntžšie dohodnutým spôsobom použitia·: 
• V každom l!ode s viacerými možnosťami na výber oznacit kritikom len Jeden spôsob: ak ide o viacero hudobnych produkcii v urcitom obdobi. tumé. tnuru a pod .. použite. prostm. l/aélv0 
A 1 ako neoddelilefnu prilohu k tejto Zmlwe. tzn . ie v prípade vyplnenia tlativa A 1 sa nasledovný clanok nevypÍila 

a) Základné zaradenie hudobnej produkcie: 
podujatie so živou hudobnou produkciou(§ 19. ods. 4, pism. f). bod 2 Autorského zákona) 

X podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (§ 19. ods. 4. písm. f) . bod 2 a bod 3 Autorského zákona) 
podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa živú aj reprodukovanú hudobnú produkciu.§ 19, ods. 4. pism. f) . bod 2 a bod 
3 Autorského zákona) 
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b) Typové zaradenie hudobnej produkcie: 
koncert festival ples diskotéka firemné. reprezentačné alebo propagačné podujatie tanečná zábava šou 

X iné*: Opis hudobnej produkcie: činoherné predstavenie pre deti 
• Poi<.Jal takto používate! zaradi typ hudobnej prociui<.cie. je potrebné vyplnil Opis hudobnej produi<.cíe 

c) Identifikácia hudobnej produkcie: 
Názov hudobnej produkcie/podujatia: Pesničkový Mi.kula~ 

Interpreti (výkonní umelci): talentovanárnlédež z Vranova nad Toprou 

Reprodukovaná hudba: X áno nie 

Percentuálny podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby použitej na podujatí*: % 
• Po1<.1al me je moiné určit INeäeny podl€1. uvedie. prosim. text .neznámy". Pok1al používate! nevypí~e nič. považuje sa uvedený podie/za neznamy. 

d) Žánrové zaradenie hudobnej produkcie: 
X podujatie s použitim populárnej a inej hudby 

podujatie s použitim výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby 
podujatie s použitim zmiešanej hudby (akýkorvek hudobný žáner v kombinácii s vážnym alebo jazzovým žánrom) 

111. Rozsah licencie* 
· Ak ide o viacero rôzllycl!hudobnýcfl produkCii. ko11certne turne él ~nuru a po<./ .. je potrebne pouNna spravne zadanie to/1/o tlimku tlačivo A 1 ai<.o neoddelltelmi pnlohu k tejto Zmluve 
tzn. že v plipade vyplnenia tlačiva A 1 sa nasleäovny čl!mok nevyp/Jia 

a) čas použitia*: 
• Vyplrite buď udaje o jednorazovej hudobnej produkc:i iJiebo pra>'IUelne opakovanej hudobnej produkcii, tzn. ten Jednu z možnosti 

X Jednorazová hudobná produkcia*: 
·Ak ide o viacero samostatných nepravidelných l!udobnýcll produkcií v určitom obdobi (napr turné. ~núra a pod.). poutite. prosim. tlačivo A 1 ako neoddelitelnú prílohu k tejto Zmluve 

Doba trvania hudobnej produkcie/podujatia: 

od (dátum): 11. 12.2016 . a to v čase od: 17.00 do (dátum): 11. 12.2016 

Celková doba použitia hudby (počet hodin): 1,5 

Pravidelne opakovaná hudobná produkcia v dňoch loaor d1skotékv. tanecne zábavv a vod. l: 

V obdobi: od: (diltum konama prvé/lo pollu}atia) do: 

V dňoch: Pondelok Utorok Streda 

éas, v ktorom sa hudobná produkcia/podujatie koná: 

Opts doby použitia hudby 

b) Miesto použitia: 

štvrtok 

od: 

Názov zariadenia, priestoru. prevádzky a pod.: Estradna sala DK 

Piatok Sobota 

do: 

, a to v čase do: 18.30 

(datwn konania posledné/lo podujatia) 

Nedera 

Adresa zariadenia, priestoru. prevádzky a pod .. M. R. $tefanika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou 

Druh zariadenia, priestoru. prevádzky a pod.: 

c) Kapacita miesta použitia*: 
• Ma~unálna kapacita osôb v priestore, kefe sa hudobná produkcia uskutočňuje. určena kolaudaéným alebo obdo~nym 

Počet osôb povolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 400 

V pripade, že nie je možné uviesť maximálnu kapacitu osôb v priestore, uviesť plochu v m2 prevádzky, priestoru, 
priestranstva a pod.: 
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d) Vstupné*: 

l s 

A. ,-·, ,..-., 
u 

·V pripade viacdennej hudobnej produkcie ako napr festival je potrebné pouiiť na správne zadanie vstupného tlaéivo A2 ako neoddelitefnú prilohu k tejto Zrnlwe. tzn. v pripad~ vyplnenia 
tlélCivaA2 sa • ; .. 

Vstupné na Z toho Vstupné na Z toho Vstupné na Z toho Vstupné na Z toho hudobnú 
konzumné** hudobnú konzumné*" 

hudobnú 
konzumné" hudobnú konzumné ... 

produkciu* produkciu" produkciu* produkciu* 

1. 0,30 . 6. 11. 16. 

2. l 7. 12 . • 17. 

3. l 8. 13. 18. 

4. l 9. 14. 19. 

5. 10. 15. 20. 

· Uvrest aj dobrovolné a/alebo nulové vstupné. ak je stanovene. a/elio nulové vstupné tMe s/ aj ' pripade. ak vs/upne nie je vóbec stano vene 
·• Pokraf vs/upne za/Jola ilJ •onwmné. uv,esľ /J()(Inotu konzumné/Jo zo vstupnel1o na ht~<1obnii pn~lukcw {napr vs/upne v llodnore 20.00 € za/Jŕrla konzumrltJ v hoänole 300 € ' :akom 
pnpade je v fW OIII sl/pci uvedene 20. OO € a v rl run um sl/pci uvedené 3. OO f1-

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

• Vyplňa ten poutivatel, kto,Y organizuje hudobné produkcie typu firemné podujatre, firemna oslava. plesy. promo akcie a pod .. pn ktorých vstupné nie je vyberané. alebo ak 1cie o huoobnu 
produl<ciu na pozvänky. klolých prijatie nie je spoplatnené. 

IV. Autorská odmena 

a) Používateľ sa zaväzuje za súhlas s použitim hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve , uhradil' SOZA autorskú odmenu podfa učmné 

ho Sadzobnika autorských odmien za použivanie hudobných diel v rámci hudobných produkcii . podujati a vystúpení (vereJné vy Konarw: 
a verejný prenos diel) ( ďalej len .. Sadzobník' ), ktorý je uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozicii na nahliadnutie v sidle SOZA. 

b) Používate /' sa zaväzuje uhradil autorskú odmenu vo výske určenej podfa pism. a) podfa tohto článku a v lehote splatností uvedeneJ 
na faktúre . 

c) Autorska odmena sa v zmysle toh to článku považuje za uhradenú driom pripísania fakturovanej sumy na učet SOZA uvedený v zat1lav ' teJt') 
Zmluvy alebo zaplatením v hotovosti do pokladnice SOZA. 

d) Zmluvné strany sa dohodli , že ak Používate/' nezaplatí SOZA autorsku odmenu riadne (vo výške uvedenej na faktúre . kde je predmetná 
autorská odmena vyúčtov aná ) , vč as (v leho te spla tnosti uvedenej na faktúre . kde je predmetná au torská odmena vyúčtovaná ) . má SOZA 
voč i Použivateľo vi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,00 €. Nárok na zmluvnú pokutu SOZA voči Použivateľovi vzniká prvým dňom 
omeškania so zaplatenim autorskej odmeny alebo jej časti. SOZA má popri zmluvnej pokute podľa čl. IV., pism. d) tejto Zmlu vy nárok 
aj na náhradu škody v plnej výške. 

V. Zoznam použitých hudobných diel 

a) Použivateľ sa zaväzuje do 1 S dní od uskutočnen i a hudobnej produkcie predložiť SOZA úplný zoznam všetkých skutočne živo predvede
ných chránených diel s uvedením ich názvu a udaja o autorstve (ďalej len .. Zoznam''). 

b) Pok ia/' použivateľ Zoznam predvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručí ani v lehote uvedeneJ 
v písm. a) tohto éiánilu . z.aväzu1e sa zaplatil z.mluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autorskej odmeny za hudobnú produkciu, v súv15iosti 
s ktorou Zoznam nepredložil (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou . ku ktorej 
nebol SOZA Zoznam predložený Používateľom riadne a včas) . SOZA má popri zmluvnej pokute podľa čl. V., písm b) tejto Zmluvy nárok 
aj na náhradu škody v plnej výške. 

c) Ustanovenia podl'a pism. a) a b) tohto odseku sa nepoužijú v prípade použitia reprodukovaneJ hudobneJ produkcie. 

Názov hudobného diela Autor(i) hudby* Autor(i) textu* 

Stala sa nám láska skupina Kerygma 

Sloboda skupina Kerygma 

Di,evčatko S<? zápalkami Jaroslav Žigo, ml. 

Horkyie Sliie 

Sušlavá Ježibaba Tibor čech 

Ježibaba Ľubomír Hreha 

'Nevyhnutné tNiesť aj upravovarefov. spracovatelov. aranžérov a prekladatelov . .. Pokia! poui ivatef neuved1e potet predvedení hudobného diela v ramci použitia. ma sa za ro l e Ili~ l~:n 
o Jedno prt~dvederue. V prípade, ak uvedená labuťka nie je dostatočná, použivateľ pol<račuje s vyplnením Zoznamu predvedených hudobných diel na tlačive AJ al<o neoddelí· 
!ef nej prílohe rejlo Zmluvy. 
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Vl. Osobitné ustanovenia 

a) Súhlas poskytnutý na základe tejto Zmluvy nezahŕňa suhlas s iným spôsobom alebo rozsahom použitia hudobných diel, ako je uvedené 
v čl. IL a Ili. tejto Zmluvy. Použivateľ je povinný rešpektoval' osobnostné práva nositeľov práv a používal' diela len spôsobom. ktorý nezni
žuje ich hodnotu. Použivateľ nie je najmä oprávnený do autorských diel zasahoval', doplňovať ich či ich upravovať. aranžovať ani zaradiť 
dielo z repertoáru SOZA do iného diela bez samostatného súhlasu nositel'ov práv. Súhlas priamo od nositeľa autorských práv je potrebný 
aJ v prípade. keď si Použivatel objedná vytvorenie diela. ktoré bude spracovan im. úpravou. aranžmánom či prekladom chráneného diela 
Používateľ je Jediným subjektom, ktorý nes1e zodpovednost za splnenie týchto povmnostl a za vysporiadanie prípadných nárokov vyplýva
júcich z osobnostných práv autora hudobného diela Čl iného nositeľa práv k hudobnému dielu. 

b) Používateľ vyhlasuje. že si je vedomý povinnosti používať chránené diela nadobudnuté výhradne z legálnych zdroJOV a skutočnosti. že tato 
Zmluva sa nevzťahuje na nadobudnutie hudobných diel ani žiadnym spôsobom nemá vplyv na legálnosf nadobudnutia hudobných diel. 

c) Používateľ sa zaväzuje. že umožni SOZA vykonal' kontrolu používania chránených hudobných diel podľa tejto Zmluvy, najmä umožní 
SOZA voľný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prípade. že je na hudobnú produkciu kontrolovaný vstup, umožní voľný vstup 
na hudobnú produkciu osobe. ktorá sa preukáže preukazom inšpektora SOZA), umožní SOZA nahliadnuť do účtovných dokladov súvisia
cich s hudobnou produkciou, predloži na základe vyžiadania požadované dokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umozn1 vyhotove
nie obrazových. zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykona\ 
kontrolu v súlade s ustanovením§ 166 Autorského zákona a použit' získané inform<kie výlučne na účely výkonu kolektívneJ správy. 

d) Údaje poskytnuté Používateľom v tejto Zmluve, ako aj v súvislosti s výkonom prípadneJ kontroly budú zo strany SOZA použ1té vylučne 
na účely výkonu kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona. Údaje z tejto Zmluvy, ako aj z prípadnej kontroly (ďalej len .. Údaje'). ako 
aj akákoľvek ina komunikacia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi SOZA a Používateľom (ďalej len .. Komunikácia") sa považujú za dôverné in
formácie a sú podľa svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. Použivateľ sa týmto zaväzuje. že Údaje a Komunikáciu 
neposkytne bez písomného súhlasu SOZA tretím osobám. s výnimkou právnych. finančných, daňových alebo iných odborných poradcov 
a osôb, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nema vplyv na povinnosti použi
vateľov vyplývajúce z osobitnych právnych predpisov (ako napr. povinné zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z.). 

e) SOZA zodpovedá za rozúčtovanie uhradeneJ autorskej odmeny na základe Použivaterom doručeného Zoznamu a účinného Vyúčtovac1eho 
ponadku SOZA. 

l) Použivateľ týmto vyhlasuje, že osoba uvedená za Použivateľa ako Kontaktná osoba je oprávnená vykonával' všetky právne úkony súvi
siace s touto Zmluvou v mene Použivateľa. Pokiaľ Kontaktná osoba nie je uvedená, plati. že tieto úkony je oprávnený vykonávať uvedený 
Použivateľ alebo jeho štatutárny orgán. 

g) Dolupodpisaná osoba vyhlasuje, že je za Použivatera alebo v jeho mene oprávnená svojim podpisom vykonávať všetky právne úkony 
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazať Použivatera na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

h) Používate!' súhlasi s doručovaním dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane výpovede tejto Zmluvy, prostredníctvom emailovej ad
resy Použivateľa, uvedenej za Použivateľa v záhlaví tejto Zmluvy. ak Používateľ zvolil túto možnost' v záhlaví Zmluvy. Takéto dokumenty 
sa považujú za doručené v deň doručenia elektronického potvrdenia o doručení emailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailové
ho konta alebo emailového servera. ktorý je Používateľom v zmysle tejto Zmluvy určený na elektronickú komunikáciu so SOZA. V prípade 
nedoručenia elektronického potvrdenia podľa predošlej vety sa Zmluvné strany dohodli, že za dátum doručenia sa považuje dátum druhého 
odoslania e-mailovej správy z emailového servera SOZA na emailovú adresu Použivateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

VIl. Záverečné ustanovenia 

a) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu urČitú. a to na dobu uvedenu v čl. 111.. písm a) tejto Zmluvy. 

b) Použivateľ vyhlasuje, že všetky údaje v tejto Zmluve sú úplné, správne a pravdivé, že nezamlčuje žiadne skutočnosti, ktore by mohli 
mať vplyv na určenie výšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podľa tejto Zmluvy. Použivateľ 
sa zároverí zaväzuje akékoľvek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktorých mal alebo musel vedieť, písomne oznámiť SOZA najne
skôr v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď sa Použivateľ dozvedel o týchto zmenách. alebo odo dňa. keď o nich mal alebo musel 
byť mformovaný. podra toho. ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Použivateľ zároveň berie na vedomie. že náhradu prípadných škôd 
prípadne nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo neprav
divých údajov použivaterom, pripadne z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou, bude SOZA uplatnovať v zmysle 
príslušných ustanovení Autorského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

c) Použivater vyhlasuje. že bol pred uzavretím tejto Zmluvy v súlade s § 169, ods. 3 Autorského zákona SOZA informovaný o kritenácll. 
na základe ktorých boli určené odmeny, t.j. že sa oboznámil so Sadzobníkom. 
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d) Zmluvu možno menil a dopÍňať 
1) Pisornnymi , oboma Zmluvnymi stranami podpisanymi a doručenymi dodatkami k tejto Zmluve . 
2) Prostredníctvom naskenovaného a podpísaného tlačiva na to určeného (tlačivo .Dodatok"}. 

Súhlas používateľa* s uzatváraním Dodatkov podľa tohto bodu: 
• súhlas im • nesúhlas im 

• Pol\iaf Používate( nevyplnl an/ jednu z uvádzaných možnosti. plati. te nesúhlas/ s uzatvflranlm dodatkov podľa tohto bodu. , ', 

3) V prípade návrhu zmeny alebo doplnenia zo strany Použivateľa spôsobom podľa čl. Vil. , písm. d}, bod 2} tejto Zmluvy musí byť sken 
tlačiva .Dodatok" s podpisom Používate ľa doručeny z e-mailovej adresy uvedenej v identifikácii Používateľa podľa tejto Zmluvy a následne 
dodatočne potvrdeny 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 emailového konta alebo 
emailového servera, ktorý je použivany Použivatelom v zmysle tejto Zmluvy na elektronickú komunikáciu so SOZA. V prípade nedoručen i a 

elektronického potvrdenia podľa predošlej vety sa Zmluvné strany dohodli. že za dátum uzavretia dodatku sa považuje dátum druhého 
odoslania oboma Zmluvnými stranami podpísaného skenu tlač iv a .. Dodatok · z emailového servera SOZA na emailovú adresu Použivatera 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

e) Zmeny udajov v identifikácii Použ1vatela podla tejto Zmluvy resp. zmeny údaJov o spôsobe alebo rozsahu použitia diel podla cl. ll. 
a čl. 111. tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvan1a Zmluvy a o uzatvaran1 dodatkov elektronickou formou (naskenované a podpísané tlaé1vo) 
v zmysle čl. Vil. tejto Zmluvy Je možné vykonatlen prostredníctvom dodatku k tejto Zmluve (tlačivo .Dodatok·}. a to na základe písomnej 
alebo e-mailovej žiadosti Použivateľa. Pokiaľ sa SOZA a Používateľ dohodnú na znení dodatku o zmene údajov. dodatok sa považuJe 
za uzavretý dňom podľa čl. Vil.. písm. d} tohto článku Zmluvy. 

f) Použivateľ vyhlasuje. že si je vedomý skutočnosti vyplývajúcej z ustanovenia§ 69. ods . 6 Autorského zákona . t.j. skutočnost i , že ak udele
nú licenciu nevyužije vôbec alebo nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. Použ ivateľ ďalej vyhlasuje . 
ž.e si je vedomý skutočnosti, že nepoužitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá za následok automaticky zán1k jeho 
záväzku uhradiť autorskú odmenu v zmysle článku IV. tejto Zmluvy. 

g) Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne písomne vypovedal' túto Zmluvu doručením výpovede druhej Zmluvnej strane . Výpo
vedná doba začína plynú!' dňom nasledujúcim po dni. v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená . Výpovedná doba JE 
14 kalendárnych dni . 

h) Zmlu vné strany sa dohodli. že SOZA je oprávnená Jednostranne zmenil' ustanovenia Sadzobníka vrátane výšky sadzieb autorskych odm1en 
v Sadzobníku v zťahuj(r cich sa na predmet tejto Zmluvy. SOZA Je pov1nná takl1to zmenu písomne alebo elektron icky na e-mail Použivatela 
u·.-edený v záhlaví tejto Zmluvy oznám1t' Pouiivatefovi minimálne jeden mesiac pred účinnost'ou takejto zmeny. Pouzivatel' je oprávneny 
v prípade nesúhlasu s takouto zmenou písomnou formou vypovedal' túto Zmluvu pred uplynut im tejto lehoty ku dňu účinnosti takejto zmeny 
Sadzobníka. 

i) Vo veciach neupravených touto Zmluvou platia ustanovenia Autorského za kona a zák. é. 40/1964 Zb . Občianskeho zákonn i ka v znen i 
neskorších predpisov (ďalej len .. Občiansky zákonník"). 

J) Tato Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre Použivatera. Zmluva nadobúda platnost 
a účinnost' dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. pok1aľ osobitný pravny predpis neustanovuje inak. Zmluvné strany sa zaroveri do
hodli . že ak použitie chránených hudobných diel špecifikované v čl. ll. a Ili Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmluvy. urovnávajú touto 
Zmluvou vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z neoprávneného zásahu do autorských práv vo vzt'ahu k podujatiam špecifikovanym 
v čl. ll. a 111. Zmluvy. a toto použitie je zohľadnené v autorskej odmene. 

k) Pre všetky spory vzn1knuté v súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovaním sú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky. 

Za Použivatel'a: Za SOZA: 

V Vranove nad Toprou dňa 11. 12. 2016 V Bratislave dňa 1 6 -12~ 1016 
Meno. priezvisko lng.tAffq_nz Kobielsky 

' . 

Podpis ......... ... ..... ...... ........ ..... ... ... ..... . .... . Podpis .......... ....... . ..... ~ ...... , 

Počet príloh: 1 




