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HRoMADNA LIcENcľĺ zMLuVA

o pouŽitĺ hudobných diel ich verejným wto11n]1.9 verejným plenosom v ľámci hudobných produkcií, podiijatí a vystúpenĺ (ďalej len,,Zmluva')

uzavrelápodl,a ustanov.nĺu s ĺs Á,ŕin^|. lesĺzoĺs Z.z.'AuÍor:ský zákon v znenĺneskorších pľedpisov id'ale1len,, Autoľský zákon.)

Organizácia kolektívnej správy práv: SoZA -Slovenský ochrannÝ 3va1aqo5ľÝ P1e práva ľ hudotným dielam

so sĺdlom. Rastislavova e, gzi ba Bľatislava z; tČo:ooizg a5a' DlČ:2020795601, tČ upH:SK2020795601;

i.g. ĺ' tvlv SR:VVS/1_900i90_582B; IBAN:SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BlC:SUBASKBX;

t<o"ntat<t:tel';02/50 2a2725-26-44-53-74,e-mail:pľocukcieĺOscza.sk(d'alejlen''sozA')

PouŽívateľ chránených hudobných diel

Obchodné meno/Názov:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:

medzi:

Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Tuzovka
0031433't
20205533'15
IBAN: SK5056000000000204617002
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Kontaktná osoba: Darina Bajáková

Tel. kontakt: 00421948982048

E-mail: darina.bajakova@tuzovka.sk
Korešpondenčná adresa: Mesto Tuaovka, Stred 178, 023 54 Tuaovka )

Štatutárny zástupca; JUDr. Ľubomír Golis, primátor

Zasielanie faktúr a akýchkolvek iných dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy od SQZA:

M na uvedenú e-mailovú adresu pouŽĺvatel'a E na uvedenú koľešpondenčnú adresu pouŽ

Podacle čĺslo

22 -08- 2r,22

Císlo spisu

tvatela

(d'alej len,,PouŽívatel-'):

(SoZA a PouŽĺvatel'd'alej aj ako ,,Zmluvné strany')

l. Úvodné ustanovenia

a) Táto Zmluva upľavuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a PouŽívateI'om v súvislosti so zĺskaním súhlasu na pouŽitie chránených hudobných diel

v rámci hudobných produkcií, podujatĺ a vystúpení (verejné vykonanie a/alebo veľejný prenos diel) (d'ale1 len ,,hudobná produkcia").

b) 562A vyhlasuje, Že je na základe zmlúv o zastupovaní s autormi a vydavatel'mi hudobných diel' Oprávnenia na výkon kolektĺvnej spľávy práv

na územĺ Slovenskej ľepubliky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej ľepubliky, recipľočných zmlúv so zahraničnými oľganizáciami

koIektívne1 správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udel'ovať súhlas na verejné pouŽitie chránených hudobných diel s textom

alebo bez textu za slovenských a zahľaničných autorov a vydavatel'ov hudobných dieI a d'alšĺch nositel'ov práv (d'alej len ,,Autoľi") a vyberať

za takýto súhlas autorské odmeny.

c) Za autoradiela sa pre účely tejto Zmluvy povaŽuje kaŽdý nositel'práv k dielam zastupovaný S0ZA.

d) PouŽívatel, si je vedomý, Že nesie ekonomické dÔsledky (zisk alebo stľatu) svojich rozhodnutí súvisiacich s pouŽitĺm hudobných diel, a to

najmä o čase, mieste, druhu, Účinku1úcich, programe hudobnej produkcie a pod.

ll' Pľedmet zmĺuvy

Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu - licencie PouŽívatel'ovipodľa ustanovenia $ 19, ods. 4, písm. fl Autorského zákona v súlade s niŽšie

dohodnutým spôsobom pouŽitia:

a) Základné zaradenie hudobnej pľodukcie:
podujatie so živou hudobnoú produkciou ($ 19, ods. 4, písm. fl, bod 2 Autorského zákona)

b) Typové zaľadenie hudobnej produkcie:' 
r<úitúľno.spoločenské podujatie s kombinovanou alebo ľepľodukovanou hudobnou produkciou na vol'nom priestľanstve bez

vstupného

c) ldentifikácia hudobnej produkcie:

Názov hudobnei pľodukcie (podu1atia)

lnteľpreti (výkonn í umelci):

Beskydské slávnosti
ĽH Gônfi, DFS Bukovinka, ŽFs Turzovanka' Helena Záhradníková,

zho89698
Textový rámček
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ReProdukovq.5 hr,tt

Martin Repáň, FS 0éovan, Zbojníci z Lúpežova, FS Chasa

Í áno M níe

lll. Rozsah licencie

a) Čas pouŽitia:

1eľ:?ZOVá hudobná produkcia

ilxxľlsi:ľľľ*:'j:5i iľ;Í'jlli,, o . 8. 2o22,a to v čase do: 1 8 :00

UelKoVa doba pouŽiiia hudby (počet hodĺn): 4

b} Miesto PouŽiti".
ruazov zanaluiia, priestoru, prevádzky a pod.: ľÍľľĺ:j,,?!xl;ff,, 54
'll,il'j^L1'i.uo.nia,' pľiestoĺu' prevádzŕy a pod' :

oruh zariaogii;;;,ä'l.' 
prevádzky a pod': námestie

'' 
lĺiÍiä}*}ľľ,i1ľ;ilľŕ,.ľľili,lĽTĺáľľ {:;riľoľ;:!i'.,,rc;ná 

kotaudačnýn atebo obdobnýn Úradnýn rozhodnutĺn

1
00

3. 0.00
4.

,lJvádzasaaj dobrovol,néa/atebonutovévstupné,ak jestanovené,aĺebonuloveaj vprĺpade.ževstupnénie jevôbecsŕanoyené' Pokial'vstupnézahŕňaaj konzumné'uvádza

sa hodnota konzumného zo vstupného na huiobnú pródukcw (napr' vstupné v hoďnote iO'00 € zahŕňa konzumné v hodnote 3,00 €: v takon prípade je v pnlom stĺpci uvedené

20'00 € a v druhom stĺpcí uvedené 3,00 fl.

lV. Autorská odmena

a) PouŽĺvatel' sa zaväzuje za súhlas s pouŽitĺm hudobných dieI špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradiť SoZA autorskú odmenu podl'a účinného

Sadzobníka autorských odmien za pouŽívanie hudobných diel v rámci hudobných pľodukciÍ, poduiatĺ a vystúpení (veľejné vykonanie a veľejný

prenos diel) (d'alej len 'Sadzobník"), 
ktory1e uverejnený na WWW'soza.Sk alebo k dispozícii na nahliadnutie v sídle SOZA.

b) PouŽĺvatel'sa zaväzuje uhľadiť autorskú odmenu vo výške určenej podl'a písm' a) podl'a tohto článku a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

c) Autorská odmena sa v zmysle tohto článku povaŽuje za uhradenú dňom pripísania faktuľovanej sumy na účet SOZA uvedený v záhlaví tejto

Zmluvy alebo zaplatenĺm v hotovosti do pokIadnice S0ZA'

d) Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že ak PouŽívatel' nezaplatí SOZA autoĺskú odmenu riadne (vo výŠke uvedenej na faktÚre, kde je predmetná

autorská odmena vyúčtovaná), včas (v lehote splatnosti uvedenej na faktúre' kde je predmetná autorská odmena vyÚčtovaná), má SoZA voči

PouŽĺvatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10'00 €. Nárok na zmluvnú pokutu SOZA voči PouŽívatelovivzniká pr"ĺým dňom omeškania

so zaplatenĺm autorskej odmeny alebo jej časti. SOZA má popri zmluvnej pokuie podl'a čl. |V.' pĺsm. d) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu škody

v plnej výške

V' Zoznam pouŽitých hudobných diel

a) PouŽĺvatel' sa zaväzuje do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie predloŽiť Úplný zoznam všetkých skutočne Živo predvedených

chľánených diel s uvedenĺm ich názvu a Údaja o autorstve (d'alej len ,Zoznam")'

b) Pokial'pouŽívatel'Zoznam pľedvedených hudobných diel vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručí ani v lehote uvedenej v pĺsm. a)

tohto článku zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej autoľskej odmeny za hudobnú produkciu' v súvislosti s ktorou

Zoznam nepredloŽil (t. j. 20 % z celkovej autoľskej odmeny' ktorá je fakturovaná v súvislosti s hudobnou produkciou, ku ktorej nebol S0ZA

Zoznam predloŽený PouŽĺvatel'om riadne a včas). S0ZA má popľi zmluvnej pokute podl'a čl. V , písm. b) tejto Zmluvy nárok aj na náhľadu

škody v plnej q;'ške.

c) Ustanovenia podl'a pĺsm a) a b) tohto odseku sa nepouŽijú v prípade pouŽitia reprodukovanej hudobnej produkcie.

d) PouŽívatel' sa zaväzuje pľedloŽiť Zoznam do 15 dnÍ od uskutočnenia hudobnej produkcie'

Vl' osobitné ustanovenia

a) SúhlasposkytnutýnazákladetejtoZmluvynezahŕňasúhlassinýmspôsobomaleborozsahompouŽitiahudobnýchdiel'akojeuvedenévčl Il

a lll. tejto Zmluvy. PouŽívatel' je povinný reŠpektovať osobnostné práva nositel'ov práv a pouŽívat'diela |en spôsobom, ktoý nezniŽuje ich
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hodnotu' PouŽívate|' nie je na1mä opĺávnený do autorských diei zasahovať, doplňovať ich či ich upravovať, aranŽovať ani zaradiť dielo z

repertoáru SoZA do lného dlela bez samostatného súhlasu nositeI'ov práv. Súhlas priamo od nositel'a autorských práv je potľebný a1 v

prípade, ked' si PouŽívatel' objedná vytvorenie diela, ktoré bude spracovaním, úpravou, aľanŽmánom či pľekladom chráneného diela.

PouŽĺvate|' ie jediným subjektom, ktoý nesie zodpovednosť za splnenie ýchto povinností a za vysporiadanĺe prĺpadných nárokov

vyplývajÚcich z osobnostných práv autora hudobného diela či iného nositei'a práv k hudobnému dielu.

b) PouŽívatel' vyhlasuje, Že si je vedomý povinnosti pouŽĺvať chránené diela nadobudnuté výhľadne z legálnych zdrojov a skutočnosti' Že táto

Zmluvasa nevzt'ahuje na nadobudnutie hudobných diel ani Žiadnym spÔsobom nemá vplyv na legálnosť nadobudnutia hudobných diel.

c) PouŽĺvatei' sa zauäzule. Že umoŽní SOä vykonať kontrolu pouŽívania chránených hudobných diel podl'a tejto Zmluvy, nalmä umoŽní SOZA

vol'ný vstup na miesto konania hudobnej pľodukcie (v prípade, Že je na hudobnú produkciu kontrolovaný vstup, umoŽní vol'ný vstup na

hudobnú produkciu osobe, ktorá sa pľeukáŽe preukazom inšpektora S0ZA)' rlmoŽnĺ S0ZA nahliadnuť do účtovných dokladov sÚvisiacich

s hudobnou produkciou, predloŽĺ na základe vyŽiadania poŽadované dokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umoŽní vyhotovenie

obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie aIebo výkonu kontroly. S0ZA sa zavázuje vykonať

kontrolu v súlade s ustanovenĺm $ 166 Autoľského zákona a pouŽiť zĺskané informácie výlučne na Účely výkonu kolektĺvnej spľávy.

d) Udaje poskytnuté PouŽĺvatel'om v tejto Zmluve, ako aj v súvislosti s výkonom prípadnej kontroly budú zo strany S0ZA pouŽité výlučne na

Účely výkonu kolektĺvnej správy práv podl'a Autorského zákona. Udaie z telto Zmluvy, ako al z prĺpadnej kontroly (d'alej len ,,Udaje''), ako aj

akákol'vek iná komunikácia ýkajúca sa tejto Zmluvy medzi S0ZA a PouŽívatel'om (d'alej len,,Komunikácia') sa povaŽujú za dôveľné

informácie a sú podl'a svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. PouŽívatel'sa ýmto zaväzu1e, Že Udaje a Komunikáciu

neposkytne bez písomného súhlasu SOZA tretím osobám, s výnimkou právnych, Íinančných, daňových alebo iných odborných poradcov a

osÔb, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nemá vplyv na povĺnnosti

pouŽívatel'ov vyplývajúce z osobĺtných právnych predpisov (ako napr. povinné zverejňovanie zmlúv podl'a zákona č.21112000 Z. z.)'

e) S0ZA zodpovedá za ľozúčtovanie uhradenej autorskej odmeny na základe PouŽĺvatel'om doručeného Zoznamu a účinného Vyúčtovacieho

poriadku Soä. )

f; PouŽívatel'týmto vyhlasu1e, Že osoba uvedená za PouŽívatel'a ako Kontaktná osoba je oprávnená vykonávať všetky právne úkony súvisiace s

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

alebo jeho štatutárny oľgán.

g) Dolupodpísaná osoba vyhlasuje, Že je za PouŽívatel'a alebo v jeho mene oprávnená svojím podpisom vykonávať všetky právne úkony

súvisiace s touto Zmluvouazaviazať PouŽívatel'a na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy'

h) PouŽívatel'.bolzo strany S0ZA informovaný o tom, Že v súvislosti s touto Zmluvou uzatvorenou prostrednĺctvom elektronických prostriedkov

mu budÚ zo strany SOZA doručované notifikácie k tejto zmluve na e_mailovú adresu a na mobilné telefónne číslo PouŽívatel'a uvedené v

záhlaví tejto Zmluvy. PouŽĺvatel's notifikáciami podl'a predchádzajúce1 veý súhlasĺ.

i) PouŽívateľ sÚhlasí s doručovanĺm dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane výpovede tejto Zmluvy prostrednĺctvom emailovej adresy

PouŽívatel,a, uvedenej za PouŽĺvatel'a v záhlaví tejto Zmluvy. Takéto dokumenty sa povaŽujú za doručené v deň doručenia elektronického

potvľdenia o doľučenĺ emailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailového konta alebo emailového servera, ktoni je PouŽívatel'om v

zmysle tejto Zmluvy uľčený na elektronickú komunikáciu so S0ä. V prĺpade nedoručenia elektľonického potvrdenia podl'a pľedošlej vety sa

Zmluvné strany dohodli' Že za dátum doručenia sa povaŽuje dátum druhého odoslania e-mailove1 správy z emailového servera SoZA na

emailovú adľesu PouŽĺvatel'a uvedenÚ v záhlavĺ tejto Zmluvy.

Vll' Záverečné ustanovenia

a) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ, a to do 14. 8.2022'

b) PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že všetky údaje v tejto Zmluve sú Úplné, spľávne a pravdivé' Že nezamlčuje Žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv

na určenie výšky autorskej odmeny alebo na iné rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podl'a tejto Zmluvy. PouŽívatel' sa záľoveň

zavázuje akékolvek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktor,ých mal alebo musel vedieť, pĺsomne oznámiť S0ZA najneskÔr v lehote do

15 kalendárnych dní odo dňa, ked'sa PouŽĺvatel'dozvedel o týchto zmenách alebo odo dňa, ked'o nich mal alebo musel byť informovaný,

podl'a toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. PouŽĺvatel'zároveň berie na vedomie, Že náhradu pľĺpadných škÔd, prípadne nárok na

vydanie bezdôvodnóho obohatenia, ktoré by S0ZA vznikli z dÔvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov

pouŽĺvatel'om, prípadne z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou, bude SOZA uplatňovať v zmysle príslušných

ustanovení Autorského zákona, ako a| iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

c) PouŽívatel'vyhlasuje, Že bol pred uzavretím tejto Zmluvy vsúlade s $ 169, ods' 3 Autorského zákona SOZA informovaný o kritériách, na

základe ktoých boli určené odmeny, t.j. Že sa oboznámil so Sadzobnĺkom.

d) Zmluvu moŽno meniť a dopĺňať:

1) Pĺsomnými' oboma Zmluvnýmistľanami podpísanými a doručenými dodatkami k tejto Zmluve.

2) Prostredníctvom naskenovaného a podpĺsaného tlačiva na to určeného (tlačivo ,Dodatok").

3)V prípade návrhu zmeny alebo doplnenia zo strany PouŽĺvatel'a spÔsobom podl'a čl' Vll', pĺsm' d), bod 2)tejto Zmluvy musíbyť sken tlačiva

'Dodatok, s podpisom PouŽĺvatel'a doručený z e-mailovej adresy uvedene1 v identifikácii PouŽĺvatel'a podl'a tejto Zmluvy a následne dodatočne
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Počet prĺloh: 'l

/

potvrdený a podpísaný Zo strany SoZA. Dodatok sa v tomto prĺpade povaŽuje zauzavretý momentom doručenia elektronického potvrdenia o

doručení emailove'i správy obsahujúcej naskenovaný a oboma stranami podpísaný dodatok z emailového konia alebo emailového Servera.

ktory ie pouŽívaný PouŽĺvatel'om v zmysle tejto Zmluvy na elektronĺckú komunikáciu so SoZA' V prípade nedoručenĺa elektronického

potvrdenia podl'a predošlej vety sa Zmluvné strany dohodli, Že za dátum uzavretia dodatku sa povaŽu;e dátum druhého odoslania oboma

Zmlrlvnými stranami podpísaného skenu tlačiva ,,Dodatok" z emailového sen/era SOZA na emailovú adľesu PouŽívatel'a uvedenú v záhlaví

tejto ZmluvY.

e) Zmeny údajov v identifikácii Použĺvatel'a podl'a tejto Zmluvy, resp. Zmeny údajov o spôsobe alebo rozsahu pouŽitia dĺel podl'a čl. ll. a čl' lll'

tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvanĺa Zmluvy a o uzatváľaní dodatkov elektronickou formou (naskenované a podpísané tlačivo) v zmysle čl.

Vll' tejto Zmluvy je moŽné vykonať len pľostredníctvom dodatku k te|to Zmluve (tlačivo ,,Dodatok''), a to na základe pĺsomnej alebo e'mailovel

Žiadosti PouŽívatel'a. Pokial'sa S0ZA a PouŽívatel' dohodnú na znení dodatku o Zmene údajov dodatok sa povaŽuje za uzavretý dňom podľa

čl. Vll.' písm. d) tohto článku Zmluvy.

0 PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že si je vedomý skutočnostĺ vyplývajúcej z ustanovenia $ 69, ods' 6 Autorského zákona, t. j. skutočnosti, Že ak udelenú

licenciu nevyuŽije vÔbec alebo nevyuŽije sčasti, nemá pľávo na vrátente dohodnutej odmeny alebo je1 častĺ. PouŽĺvatel'd'alej vyhlasuje, Že sije

vedomý skutočnosti, Že nepouŽitie hudobných diel na predmetnej hudobnej produkcii nemá za následok automatický zánik jeho závázku

uhradiť autorskú odmenu v zmysle článku lV. tejto Zmluvy

g) Zmluvné strany sú opľávnené jednostranne písomne vypovedať túto Zmluvu doručením výpovede druhej Zmluvnej strane' Výpovedná doba

začína plynúť dňom nasledujúcim po dni' v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoved'doručená' Výpovedná doba je 14 kalendárnych dní'

h) Zmluvné sirany sa dohodli, Že S0ZA je oprávnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobníka vráiane výšky sadzieb autorských odmien v

Sadzobniku vzťahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. SoZA je povinná takúto zmenu písomne alebo elektronicky na e-mail PouŽĺvatel'a

uvedený vzáhlauí te1to Zmluvy oznámiť PouŽívateIbvi minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takejto zmeny. PouŽívatel' je oprávnený v

prĺpade nesúhlasu s takouto zmenou písomnou formou vypovedať túto Zmluvu pred uplynutím te1to lehoty ku dňu účinnosti takejto zmeny

Sadzobnĺka' )

i) Vo veciach neupravených touto Zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a zák. č,.40/'l964 Zb. občianskeho zákonnÍka v znení

neskoršĺch predpisov (ďalej len ,,0bčiansky zákonník")'

j) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, jeden rovnopis pľe SoZA a 1eden ľovnopis 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

ak pouŽitie chľánených hudobných diel špecifikované v čl' ll. a lll. Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmluvy, urovnávajú touto Zmluvou

vzájomné práva a povinnosii vyplývajúce z neoprávneného zásahu do autorských pľáv vo vzťahu k podujatiam špecifikovaným v čl' ll' a llI'

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

k) Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovanĺm sú prĺslušné výlučne súdy Slovenskej republiky'

SOZA:
Použĺvateľ:

, /,Jr*unľN 
oo. l[,[,Ull-l

Meno, priezvisko:

Podpis: /
$ĺĺľ 'ľ'il]noĺbr

V Bratislave anu 4ó''''4"'' ď.a í /---

Podpis.
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