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Hudobnéprodukce



HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
o použitíhudobných die! ch verejným vykonaníma verejným prenosom v rámcihudobných produkcii, podujatía vystúpení(ďalej len Zmluva)
uzavretápodia ustanovenia 78 zákonač. 185/2015 Z. z. Autorský zákonv zneníneskoršichpredpisov (ďalej len „Autorský zákonu)
medzi:

Organizáciakoiektivnej správypráv:SOZA Slovenský ochranný zväzautorský pre právak hudobným dielam;
so sidlom: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; 1CO: 00 178 454, DIC: 2020795601, IC DPH: SK2020795601;
reg. Č. MV SR: WS/l 900/905828; BAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BIC: SUBASKBX;
kontakt: tel.: 02/50 20 27 25 26 —44 53 74, email: produkciesoza.sk (ďalej len „SQZA“)
—

—

—

—

Pouzivatel‘chránených hudobných dlel
Obchodnémeno/Názov:
Sídlo:
Bankovéspojenie:
Kontaktnáosoba:
Tel. kontakt:
Email:
Korešpondenčná
adresa:
Statutámyzástupca:

oCHHNV ZVAZ AUTORSK

r—• 23 O7
J

a

Miestny úrad Bratislava..NovéMesto
Junácka1, 832 91 Bratislava

pre právak hudobným dielam
A T I S L A V A 821 08, Rastislavova 3

2020887385
BAN: 5K0856000000001 800347007
BIC: KOMASK2XP
Mgr. Vratko Sirági
00421915140713
vratko.siragi@banm.sk
Miestny úrad BratislavaNovéMesto, Junácka1, 83291 Bratislava
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
‘

238

Vybavuje:

Zasielanie faktúra akýchkotvek mých dokumentov vypiývajúcich zo Zmiuvy od SOZA:
na uvedenú emaiiovú adresu použivateľa E3 na uvedenú korešpondenčnúadresu používatei‘a
(ďaiej len „Používateľ):

(SOZA a Použivatel‘ďaiej aj ako „Zmluvnéstrany“)

I. Úvodnéustanovenia
a) TátoZmluva upravuje vzájomnévztahy medzi SOZA a Používatei‘om
v súvisiosti So ziskanim súhlasu na použitiechránených hudobných die!
v rámcihudobných produkcií,podujatía vystúpeni (verejnévykonanie a/alebo verejný prenos diei) (ďalej len „hudobnáprodukcia“).
b) SOZA vyhlasuje, žeje na základezmlúv o zastupovanís autormi a vydavatei‘mihudobných die!, Oprávneniana výkon kolektívnejSprávypráv
na územíSlovenskej republiky udeieného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, recípročných zmlúv so zahraničnými organizáciami
kolektivnej správypráva v súlade s Autorským zákonomoprávnenáudeľovať
súhlas na verejnépoužitiechránených hudobných die! s textom
aiebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavatei‘ovhudobných diel a ďalších
nositei‘ovpráv(ďalej len „AutorV‘)a vyberat‘
za takýto súhlas autorskéodmeny.
c) Za autora dieia sa pre účelytejto Zmluvy považujekaždý nositeľprávk dielam zastupovaný SOZA.
d) Použivateľsi je vedomý, že nesie ekonomické dčsiedky (zisk aiebo stratu) Svojich rozhodnutísúvisiacich s použitirn hudobných die!, a to
najmáo čase, mieste, druhu, ůčinkujúcich,programe hudobnej produkcie a pod.
II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je udeienie súhlasu Iicencie Použivateľovipodia ustanovenia
dohodnutým spösobompoužitia:
—

19, ods. 4, písm.f) Autorskéhozákonav súlade s nižšie

a) Základnézaradenie hudobnej produkcie:
podujatie so živouhudobnou produkciou ( 19, ods. 4, písm.f), bod 2 Autorskéhozákona)
b) Typovézaradenie hudobnej produkcie:
koncert populárnejalalebo vážnejhudby na vol‘nompriestranstve bez vstupného

c) ldentifikáciahudobnej produkcie:
Názovhudobnej produkcíe(podujatia):
Interpreti (výkonní umelci):
Reprodukovanáhudba:
Platnéod 10/2016
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d) Žánrové
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III. Rozsah Iicencie
a)

hudobnej produkcie:
hudby

použitím
populárneja

inej

Čas
Jednorazováhudobnáprodukcia
Doba trvania hudobnej produkcie/podujatia:
od: 21.7. 2018, ato v čase od: 18:00 do: 21. 7.2018, ato v čase do: 19:00
Celkovádoba použitíahudby (počet hodin): I
použitia:

b) Miesto použitia:
Názovzariadenía,priestoru, prevádzkya pod.:
Adresa zariadenia, priestoru, prevádzkya pod.:

c) Kapacita miesta použitia*:
*

Amfiteáterprírodnéhojazera Kuchajda
Junácka,Bratislava 831 04

Maximálnakapacita oshb v priestore, kde sa hudobnáprodukcia uskutečňuje,určenákolaudačným alebo obdobným úradným rozhodnutím.

Počet osöbpovolený pre priestor konania hudobnej produkcie: 500

d) Vstupné*:
Deň podujatia
1.

1.

Vstupné
0,00

Uvádzasa ajdobrovofnéaJalebo nulové vstupné, akjv stanoveně, alebo nulové aj vpripade, ževstupnénieje vóbecstanovené. Pokiaťvstupnézahtňaaj konzumné, uvádza
se hodnota konzumnéhoco vstupnéhona hudobnú produkciu (napr. vstupnáv hodnoto 20,00 € zahřňa konzumněv hodnote 3,00 € v takom pripaduje v pivom stlpci uvedená
20,00 €a v druhom stlpci uvedené3,00 €).
*

IV. Autorskáodmena
a) Používatefsa zaväzujeza súhlas s použitímhudobných diel, špecífikovaný v tejto Zmluve, uhradiťSOZA autorskú odmenu podľaúčinného
Sadzobníkaautorských odmien za používaniehudobných diel v rámcihudobných produkcií,podujatía vystúpení(verejnévykonanie a verejný
prenos diel) (ďalej len „Sadzobník“),
ktorý je uverejnený na www.soza.sk alebo k dispozicii na nahliadnutie v sídleSOZA.
b) Používateľ
sa zavázujeuhradit‘autorskú odmenu vo výške určenej podIa písm.a) podľatohto článkua v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.
c) Autorskáodmena sa v zmysle tohto článkupovažujeza uhradenú dňom pripísanía
fakturovanej sumy na účetSQZA uvedený v záhlavítejto
Zmluvy alebo zaplatenímv hotovosti do pokladnice SOZA.
d) Zmluvné strany sa dohodli, že ak Použivatel‘nezaplatíSOZA autorskú odmenu riadne (vo výške uvedenej na faktúre, kde je predmetná
autorskáodmena vyúčtovaná),včas (v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, kde je predmetnáautorskáodmena vyúčtovaná),máSOZA voči
Používateľovi
nárokna zmluvnú pokutu vo výške 10,00 €. Nárokna zmluvnú pokutu SOZA voči Použivatelovivznikáprvým dňom omeškania
so zaplatenímautorskej odmeny alebo jej časti. SOZA mápopri zmluvnej pokute podl‘aČl. IV., písm.d) tejto Zmluvy nárokaj na náhraduškody
v plnej výške.
V. Zoznam
huobných die!
sa zaväzuje do 15 dni od uskutočnenia hudobnej produkcíe predložiťúplný zoznam všetkých skutočne živo predvedených
a) Používateľ
chránených diel s uvedenímich názvua údaja o autorstve (ďalej len „Zoznam‘).
b) Pokial‘použivateľZoznam predvedených hudobných díelvyplnený v zmysle Autorského zákonanedoručíani v lehote uvedenej v písm.a)
tohto článku,zaväzujesa zaplatit‘zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autorskej odmeny za hudobnú produkciu, v súvíslostis ktorou
Zoznam nepredložil (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktoráje fakturovanáv súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktorej nebol SOZA
Zoznam predložený Používatel‘om
riadne a včas). SOZA mápopri zmluvnej pokute podľaČl. V., písm.b) tejto Zmluvy nárokaj na náhradu
škodyv plnej výške.
c) Ustanoveníapodľapísm.a) a b) tohto odseku sa nepoužíjú
v pripade použitiareprodukovanej hudobnej produkcie.
d) Použivatel‘sa zavazuje predložiťZoznam do 15 dníod uskutočnenia hudobnej produkcie.
použitých

VI. Osobitnéustanovenia
a) Súhlas poskytnutý na základetejto Zmluvy nezahřňa súhlas s mým spósobomalebo rozsahom použitiahudobných diel, ako je uvedenév Čl. II.
a III. tejto Zmluvy. Používateľ
je povinný rešpektovaťosobnostné právanosíteľovpráva používat‘
diela len spósobom, ktorý neznižuje ich
hodnotu. Použivateľníeje najmä oprávnený do autorských diel zasahovat‘, doplňovaťich či ích upravovat‘, aranžovat‘ani zaradit‘díeloz
repertoáru SDZA do mého diela bez samostatného súhlasu nositeľov práv. Súhlas priamo od nosíteľaautorských právje potrebný aj v
prípade, keď si Používateľ
objedná vytvorenie díeia, ktoré bude spracovanim, úpravou, aranžmánomČi prekladom chránenéhodiela.
Platnéod 10/2016
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

Hudobnéprodukde

Používateľ
je jediným subjektom, ktorý nesie zodpovednosť za splnenie týchto povinností a za vysporiadanie prípadných nárokov
vyplývajúcich z osobnostných právautora hudobnéhodiela či méhonositel‘aprávk hudobnémudielu,
Používateľ
vyh‘asuje,žesi je vedomý povinnosti použivat‘chránenédiela nadobudnuté výhradne z Iegálnychzdrojov a skutočnosti, že táto
Zmluva sa nevztahuje na nadobudnutie hudobných diel ani žiadnymspósobomnemávplyv na legálnostnadobudnutia hudobných diel.
Použivatel sa zaväzuje,že umožníSOZA vykonat kontrolu použivaniachránených hudobných diel podia tejto Zmluvy, najmäumožníSOZA
voľný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prípade,že je na hudobnú produkciu kontrolovaný vstup, umožni volný vstup na
hudobnú produkciu osobe, ktorása preukážepreukazom inšpektora SOZA), umožni SOZA nahliadnut‘do účtovných dokiadov súvisiacich
s hudobnou produkciou, prediožína základe vyžiadania požadovanédokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umožni vyhotovenie
obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamovpočas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykonat
kontrolu v súlade s ustanovením 166 Autorskéhozákonaa použiťziskanéinformácievýlučne na účelyvýkonu koiektívnejsprávy.
Údaje poskytnuté Použivatel‘omv tejto Zmluve, ako aj v súvislosti s výkonom prípadnejkontroly budú zo strany SOZA použitévýlučne na
účelyvýkonu kolektívnejsprávyprávpodia Autorského zákona,Údaje z tejto Zmluvy, ako aj z prípadnejkontroly (ďalej len „Údaje“),ako aj
akákoľvekmá komunikácia týkajúca sa tejto Zmluvy medzi SOZA a Používateľom
(ďalej len „Komunikácia“)sa považujúza dóverné
informáciea sú podi‘asvojej povahy chránenéako obchodné alebo listovétajomstvo. Používateľ
sa týmto zavazuje, žeÚdaje a Komunikáciu
neposkytne bez písomnéhosúhlasu SOZA tretímosobám,s výnimkou právnych,finančných, daňových alebo mých odborných poradcov a
osób, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti
použivatefovvyplývajúce z osobitných právnychpredpisov (ako napr. povinnézverejňovaniezmlúv podia zákonač. 211/2000 Z. z.).
SOZA zodpovedáza rozúčtovanieuhradenej autorskej odmeny na základePoužívatei‘om
doručenéhoZoznamu a účinnéhoVyúčtovacieho
poriadku SOZA.
Použivatel‘týmto vyhlasuje, žeosoba uvedenáza Použivatel‘aako Kontaktnáosoba je oprávnenávykonávat‘všetkyprávneúkony súvisiace s
touto Zmluvou v mene Používateľa.
Pokial‘Kontaktnáosoba nie je uvedená,platí,žetieto úkonyje oprávnený vykonávat‘uvedený Používateľ
aiebo jeho štatutámyorgán.
Dolupodpísanáosoba vyhlasuje, že je za Používatel‘a
aiebo v jeho mene oprávnenásvojím podpisom vykonávat‘všetky právne úkony
súvisiaces touto Zmluvou a zaviazat‘Používateľa
na právaa povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
Použivatel‘bol zo strany SOZA informovaný o tom, žev súvislosti s touto Zmluvou uzatvorenou prostredníctvomelektronických prostriedkov
mu budú zo strany SOZA doručovanénotifikáciek tejto zmluve na emailovú adresu a na mobilné telefónne čísloPouživatel‘auvedené v
záhlaví
tejto Zmluvy. Používateľ
s notifikáciam!podia predchádzajúcejvety súhlasi.
Použivatef súhlasís doručovanímdokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátanevýpovede tejto Zmluvy, prostredníctvomemailovej adresy
Použivateľa,uvedenej za Použivatel‘av záhlavítejto Zmluvy. Takéto dokumenty sa považujúza doručenév deň doručenia elektronického
potvrdenia o doručeníemailovej správyobsahujúcej daný dokument z emailového konta alebo emailového servera, ktorý je Používatel‘om
v
zmysle tejto Zmiuvy určený na elektronickú komunikáciuso SOZA. V prípadenedoručenia elektronického potvrdenia podia predošlejvety sa
Zmiuvné strany dohodli, že za dátumdoručenia sa považuje dátumdruhého odoslania emaiiovej správyz emailového servera SOZA na
emailovú adresu Používateľa
uvedenú v záhlavítejto Zmluvy.

ustanovenia
VII. Záverečné
a) TátoZmluva sa uzatvárana dobu určitú,ato do 21. 7. 2018.
b) Používateľ
vyhlasuje, ževšetkyúdaje v tejto Zmluve sú úplné,správnea pravdivé, ženezamlčuje žiadneskutočnosti, ktoréby mohli mat‘vplyv
na určenie výšky autorskej odmeny alebo na ině rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podia tejto Zmluvy. Používateľ
sa zároveň
zaväzujeakékoľvekzmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktorých mal alebo musel vediet‘,pisomne oznámit‘SOZA najneskĎr v lehote do
15 kalendárnychdni odo dňa, ked‘sa Používateľ
dozvedei o týchto zmenáchalebo odo dňa, ked‘o nich mal alebo musei byťinformovaný,
podľatoho, ktoráz týchto skutočnostínastane skĎr. Použivatel‘zároveňbene na vedomie, ženáhradupripadných škód,prípadnenárokna
vydanie bezdúvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z dóvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov
použivateľom,prípadne z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou, bude SOZA uplatňovat‘v zmysle príslušných
ustanoveníAutorskéhozákona,ako aj mých všeobecnezáväzných právnychpredpisov.
c) Používateľ
vyhlasuje, že bol pred uzavretímtejto Zmluvy v súlade s 169, ods. 3 Autorského zákonaSOZA informovaný o ktériách,na
základektorých boli určenéodmeny, tj. žesa oboznámilso Sadzobníkom.
d) Zmluvu možnomeniťa dopÍňať:
1) Písomnými, oboma Zmluvnými stranami podpisanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.
2) Prostredníctvomnaskenovanéhoa podpisanéhotlačiva na to určeného(tlačivo „Dodatok‘).
3) V prípadenávrhuzmeny alebo doplnenia zo strany Použivatel‘aspĎsobom podľači. Vil., písm.d), bod 2) tejto Zmluvy musi byt‘sken tlačiva
„Dodatok“s podpisom Použivateľadoručený z emaiiovej adresy uvedenej v identifikáciiPouživateľapodia tejto Zmluvy a násiednedodatočne
potvrdený a podpísaný zo strany SOZA. Dodatok sa v tomto pripade považujeza uzavretý momentom doručenia elektronického potvrdenia o
doručeníemailovej Správyobsahujúcej naskenovaný a oboma stranami podpísaný dodatok z emailového konta alebo emailového servera,
ktorý je používaný Používateľom
v zmysle tejto Zmluvy na elektronickú komunikáciu so SOZA. V prípadenedoručenia elektronického
Píatnéod 10/2016

Strana 3 z 4

Č. VP/l 81146561004

e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)

Hudobnépíodukcie

potvrdenia podia predošlejvety sa Zmluvné strany dohodli, že za dátumuzavretia dodatku sa považuje dátumdruhého odosiania oboma
Zmluvnými stranami podpísanéhoskenu tlačiva Dodatok z emailového servera SOZA na emailovú adresu Používateiauvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy.
Zmeny údajov v identifíkáciiPouživatefapodfa tejto Zmiuvy, resp. zmeny údajov o spósobe alebo rozsahu použitiadiel podia či. II. a či. Iii.
tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmluvy a o uzatváranidodatkov elektronickou formou (naskenovanéa podpisanétiačivo) v zmysie či.
VII. tejto Zmluvy je možnévykonaťlen prostredníctvomdodatku k tejto Zmluve (tiačivo Dodatok“),a to na základepisomnej alebo emailovej
žiadostiPouživatel‘a.Pokiaľsa SOZA a Používateľ
dohodnú na znenídodatku o zmene údajov, dodatok sa považujeza uzavretý dňom podia
či. Vil., písm.d) tohto článkuZmluvy.
Používateľ
vyhlasuje, žesi je vedomý skutočnosti vyplývajúcej z ustanovenia 69, ods. 6 Autorskéhozákona,t. j. skutočnosti, žeak udelenú
licenciu nevyužijevóbecalebo nevyužijesčasti, nemáprávona vráteniedohodnutej odmeny alebo jej časti. Použivatel‘ďaiej vyhlasuje, žesi je
vedomý skutočnosti, že nepoužitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemáza následokautomatický zánikjeho závšzku
uhradiťautorskú odmenu v zmysle článkuIV. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sú oprávnenéjednostranne písomnevypovedaťtúto Zmluvu doručenímvýpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba
začina plynúťdňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoved‘ doručená.Výpovedná doba je 14 kalendárnychdní.
Zmluvnéstrany sa dohodli, žeSOZA je oprávnená
jednostranne zmenit‘ustanovenia Sadzobníkavrátanevýšky sadzieb autorských odmien v
Sadzobníkuvzťahujúcichsa na predmet tejto Zmluvy. SOZA je povinnátakúto zmenu písomnealebo elektronicky na email Používateta
uvedený v záhlavítejto Zmluvy oznámiťPouživateľoviminimálnejeden mesiac pred účinnosťoutakejto zmeny. Použivatefje oprávnený v
prípadenesúhlasu s takouto zmenou pisomnou formou vypovedaťtúto Zmluvu pred uplynutímtejto lehoty ku dňu účinnostitakejto zmeny
Sadzobníka.
Vo veciach neupravených touto Zmluvou piatia ustanovenia Autorského zákona a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnikav zneni
neskoršíchpredpisov (d‘alejlen „Občianskyzákonník).
TátoZmluva je vyhotovenáv dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre Používatel‘a.
Zmluva nadobůda piatnosťa
účinnosť
dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, pokial‘osobitný právnypredpis neustanovuje inak. Zmluvnéstrany sa zároveňdohodli, že
ak použitie chránených hudobných diel špecifikovanév či. II. a lil. Zmluvy predchádzadátumu podpisu Zmluvy, urovnávajútouto Zmluvou
vzájomnéprávaa povinnosti vyplývajúce z neoprávnenéhozásahudo autorských právvo vzťahuk podujatiam špecifikovaným v Čl. II. a lil.
Zmluvy, a toto použitieje zohľadnenév Autorskej odmene.
Pre všetkyspory vzniknutév súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovanímsú prislušnévýlučne súdy Slovenskej republiky.

PoužIvatel‘:

SOZA:

V

VBratislavedňa...?

.

Meno, priezvisko:

Počet príloh:
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