
ISOIA 
A 

vPÚ1! Cl ~ 'lcl[6 L 
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA 

Podujatie 

o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním, uzavretá podľa §48 Autorského zákona č.618/2003 Z .z. (ďa lej len AZ) 
medzi: 

Organizáciou kolektívnej správy práv: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 
821 08 Bratislava 2, IČO : 178 454, DiČ: 2020795601 , IČ DPH: SK2020795601, štatutárny zástupca: PhDr. Vladimír Repčík - riaditel', 
Odd. hud. produkcií: tel.: 02/50202725, 27, 28, e-mail: produkcie@soza.sk (ďalej len SOZA) 

a 
Používateľom verejnej produkcie s hudbou, špecifikovaným nižšie (ďalej len používateľ) : 

Používateľ (údaje podľa registra *) Mesto Trenčín 
ulica č. Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín .-------:::cp-=S ...... Č, obec 911 64 

~~~-----------------------------
okres 
IČO 

Trenčín číslo a kód bank. účtu 0600536001/5600 
00312037 OIC 2021079995 IČ DPH 

Dátum nar. 
______ • ___ •• ____ ................................. __ .H. __ ••• H •••••••• ___ .H ................................... _ ••• __ ....................................... __ ........ ___ • ___ •••••••••• _____ .................. ___ • __ • __ • ___ ...... ____ ... _. ______ • 

Štatutárny zástupca: meno: __ !'!.'!9~:.. ~_i'?~~~~Ryt.?~!.~~~ ____ .__ tel. 
Kontaktná osoba Katarína Martinková tel. 0902 911 352 
fax 
Poštová adresa: (akje 
iná ako fakturačná adresa) 

e-mail --------------_. __ . __ ._----_ .... _-

032/6504 230 .......... -._-_ ............... _ ......... . 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 AZ nižšie uvedeným 
spôsobom: 

I. Podujatia s hudbou ako podstatnou I podpornou I doplnkovou zložkou 

Krížikom označiť iba jeden druh použitia hudby 

L_.c.I_.l Kon.~erL'@žnej , džezov~l. hu9..Q~ 1 kon_~_ertná ·:~~?leť6~:::P.:r.2~~_~~~a -... :::::::: ::::~===:=~~~:::~ ... :.:.~:~=:~~~~==~:~:~:~~_-=~-~:=~~==~~~_=~=~=::=1 
L~j~~h~:.~~ľ~~t~:~:J~i~~~!.'9:i@~f:~~~'oJ.]~~::~i.~i~0_~~:;~i.:~:.t~~~~h;t{~[;~~i;;~~;h;.~~;:~~ž.~~~j~r.~:;~ii.~yé~~P9.~j:.:=~~= ___ ...._.:j 

00!~==~~~~'~ô:!.,,~~ 
\o ! Lekcia kondičného cvičenia (aerobik, step-aerobic, fitness a pod.) a plateného nácviku pohybovej kultúry s hudbou (aj v rámci kurzov) a podobné ! 
I Verejné súťažné alebo exh ibičné podujatie spoločenských tancov a šp·ortov, ktorýCh vykonávanie je podmienené použitím hudby, ako napr. i 
! umelecká mnastika, krasokorčurovanie, akvabel a odobné ! 

Súťažné odu·atie s riebežn ' m odkreso ' m oužitím hudb 

Cirkusová a artistická produkcia.~použitím hud!:>:i_ a podobné -------------------------------------------------------1 
-Érotické vWQpenie (stript~~.L~p_o_d . ______ ...... ____ .. _ .. _._ ..... _._. __ .. -.-------... -- ... -.----... -------.... ----.----- ....... ---.-.--------1 

'{erel':1.<UJ.rEi!!kcia. filmo~(kino , ~~štau@cia , vi~.~.<:l!<avi<'l.r.~L .... ___ ..... ' 

fi!~!1Jr:'~p.<:l!:ll!i~~iE! , p.r..<:lp.'.lg'.l ~r:'~(,pr()!1J(»)p.r.~~~r:'t~c:i<lpr..<:l!:ll!~~()y~P..<:ll!~i!ír:!1~I,!!:I!:>L..._..._1 

t=~~~;~~;f.~fi.~~~:.ďit;:.:.~~~~;:6:i;~~i.~~~~~~~~:~:-~~: ==~:'~:::===:::-I:í~?==== :::::::=:::::=-._______1 
Reklam_~.t2!.~.!!.9_~!.~dvádzaním roduktov do 10m 

, občiansky alebo cirkevnL()bra~ ... ~._eouž.i.\!I:!1_S.~ánE!D~j.b..lJ.9..~L __ 
Vere·né zhromaždenie, s rievod , defilé soužitím hudb 

o Hudba (na počúvanie bez tanca) predvádzaná výkonným umelcom alebo technickým zariadením obsluhovaným DJ v pohostinskom 
a občerslvovacom zariadení kaviareň , reštaurácia , vináreň , bar a od 

I O Hudba v rámci recepcie, koktailu , banketu a podobn~J:I...?p.()'2~~r.1.~.0...E'~ __ ... _. _____________________________________ _j rO Hudba na vernisáži umeleckej, alebo vzdelávacej \fÝstavy 
! O Zvuková inštalácia pôvodnej hudby 

Názov podujatia 
alebo podrobne opísať podujatie 

Rozsah a čas použitia hudobných diel 

Dátum konania podujatia * ~1 ..:..7.:..:.9,-,.=2.::;.0-,-1 -,-1____________ alebo obdobie od do 

Produkcie pravidelne opakované v dňoch Po O Ut O St O Št O Pi O So O NeD 
Počet podujatí za obdobie --=.1 ________________ alebo počet vyučovacích hodín (lekcií) 

Hodina od do _______ Čas použitia hudby .. ____ hod 

Kapacita miesta konania 1) Plocha m2 prevádzky alebo miestnosti 
Ceny všetkých druhov vstupného na 1 deň 
bez konzumného 

11 € 21 € 31 € 41 € 51 € 61 € 

Konzumné na 1 
deň 2) € 

·77-· . € "' 8j -"€··· g/""€ -1 01 · "€1"17 ·· "€---- T2T € 
Celkové náklady (näkiädy~ä prenäjompriestor~-·--···-·---·-----Podujäiiena---Áň-ä··0--··--

a náklady za hudbu) na 1 deň 3) 3000 € pozvánky ...... ~. i.~ ...... ~ 

* Ak ste usporiadateľom turné, koncertnej šnúry a pod. priložte prosím tlačivo A4, ktoré nájdete na www.soza.sk - Tlačivá - Pre používate ľov 

1) Uviesť najvyšší prípustný počet osôb, ktorý priestor pojme. 
2) Vyplniť v prípade, že na podujatie sa nevyberá vstupné, ale iba konzumné. 
3) Vyplniť v prípade, že na podujatie sa nevyberá vstupné, ani konzumné. 



,í/liesto použitia hudobných diel 

Druh priestoru zariadenia, prevádzky 

ulica Č . Mierové námestie 

III. Interpreti (výkonní umelci): 

Názov hudobného súboru, skupiny 

Meno interpreta 

Názov predkapely 

Mierové námestie Názov 

PSČ , obec 911 64 Trenčín . ....................................... __ ............................... _--

IV. Zoznam použitých hudobných diel - doručiť SOZA najneskôr do 7 dní po podujatí 

Názov hudobného diela:~-;:(ii.:h~~~r.~!:::::..··Aut-o-r(-i ) .... t .... e .... ·x ...... t· .... u .. · .... ·.,.· ............ · .. · ........ ··-...................... -................. -

1. . ................... ! 
---i---.----------.... -.. -.. --.--.----;.--.. --..... - ..... ---.. . .... ------..,-.--.--... -, 

I ...... -------... -.----i---------------+-------j 
..... _-_ ... _ .. _._ .. _~-_._ ... __ ._ .. _ ..... _ .. _---_ ...... . .. ............... _ ..... _----~._ ........... --....... _ ...................... _--_ ........................... _ .. --............... _ ... .,. ... __ ._ ....... --.. _ .. _-, 

5. ., ............. _ ...... .............. _.. ..,.L 
1) prosíme uviesť aj upravovatel'ov, spracovatel'ov, aranžérov a prekladatel'ov 
2) počet predvedení skladby v rámci použitia (ak nie je uvedené, predpokladá sa jedno predvedenie) 

Ak treba, použite tlačivo A5, ktoré nájdete na www.soza.sk - Používatelia hudby, prípadne pokračujte v zozname na priloženom liste 
podľa predlohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

V. Autorská odmena 
1. Používatel' sa zaväzuje za použitie hudobných diel dohodnuté touto zmluvou, zaplatiť SOZA autorskú odmenu pod l'a platného 

Sadzobníka SOZA, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie v sídle SOZA ~jAeAÝ"fIa-www ... SG~..&k ...... -

2. Používateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu v lehote splatnosti vystaven~j ~~ . ~ ' ~~ . ~~raa f~ tu latnosti, 
stráca nárok na všetky výhody, vyplývajúce zo Sadzobníka SOZA. I ore pravá K !1u\!ODf)ym dielam 

VI. Záverečné ustanovenia I BRA T I S L A V A 821 08, Rastislavova 3 

I 
Došlo: 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 1 6 09. 2011 
a) neurčitú s účinnosťou od 

2. 

b) určitú s účinnosťou od .... Ti:9.2011-----ao ...... ·17-:-9.2D-1--- ..... -.- .. _--:-_____ -j 
Neoznačením doby sa zmluva povatuJe"uzavretá nä" 'dobu iíe-~ie éíslo: Clslo s~isu: 

Používatel' vyhlasuje, že v tejto zmluve uvedené údaje ZOdPOV!f1t:$.lím~sti-a-zavä" 1:\i~'l:l-:"aké*el:ve~eA údajov 
súvisiacich so zmluvou písomne oznámiť SOZA najneskôr v lehote do l!fš ~rlf. 'Zároveň používate ľ be'fie na vedomie, že náhradu 
prípadných škôd , ktoré by SOZA vznikli z uvedenia nepravdivých úda mL v..tejto zrn i.t,J'&., gríg. z neskorého oznámenia zmie údajov 
súvisiacich so zmluvou , bude SOZA uplatňovať pod ľa všeobecne platných predpisov. Používate ľ tiež berie na vedomie, že SOZA 
zodpovedá za rozúčtovanie zaplatenej autorskej odmeny autorom použitých diel v rozsahu používate ľom dodaného 
zoznamu. SOZA je platiteľom DPH. Údaje , poskytnuté v tejto zmluve, budú použité výlučne pre výkon kolektívnej správy práv 
podľa Autorského zákona. 

3. Používatel' sa zaväzuje doručiť SOZA najneskôr do 7 dní po podujatí so živou hudbou zoznam použitých hudobných diel. Ak 
používateľ zoznam diel nedoručí v uvedenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% zo základnej fakturovanej 
sadzby, najmenej však 9,96 € (300,-SK). 

4. Používateľ ďalej berie na vedomie , že v zmysle § 81 ods.4 autorského zákona Č. 618/2003 Z.z je povinný umožn iť organizácii 
kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy. 

5. Používate 1', ktorý použije dielo bez súhlasu autora , príp. neuhradí autorskú odmenu, poruší autorské právo a môže byť stíhaný 
a) v správnom konaní za priestupok podľa § 32 zákona č . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen í platných predpisov 
b) v trestnom konan í za trestný čin pod ľa § 283 Trestného zákona 

6. Zmluvu možno men iť a dopíňať obojstranne potvrdenými písomnými dodatkami k tejto zmluve. Zmluvu je možné vypovedať ku 
koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

7. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka . 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom exemplári pre každú stranu. Zmluva je uzatvorená okamihom 
doručenia potvrdenej zmluvy zo strany SOZA používatel'ovi. 

V Trenčíne 

Počet príloh: 

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 
fax: 02-5020 2725 

www.soza.sk 

dňa 30.8.2011 V Bratislave, dňa 26 -09- 2011 
Slovenskyochi-3"nnfžväzautorsky" 

Dre Dráva k hudobnim1,.dielam 

podpis anonymizO'lémý 5601 

Podpis za SOZA 

IČO: 178454 
banka: VÚB Bratislava - mesto 

Č . účtu : 1534012/0200 
reg . Č. MV SR: WS/1 -900/90-5828 Platné od 

1 12011 


