
Č. VP/l 91045071003 Hudebně produkcie

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

o použiti hudobných diel ich verejným vykonanim a verejným prenosorn v rámci hudobných produkci!, podujati a vystúpeni (dalej len „Zmluva“)
uzavretá podľa ustanovenia ~ 78 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni neskoršich predpisov (ďalej len „ Autorský zákon)

rnedzi:

Organizácia kolektívnej správy práv: SOZA — Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam;
so sidlom: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; IČO: 00 178 454 DIC: 2020795601, IC DPH: SK2020795601;
reg. Č. MV SR: VVS/1-900190-5828; IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012; BIC: SUBASKBX;
kontakt: tel.: 02150 2027 25—26—44—53— 74, e-mail: produkcie(ä~soza.5k (ďalej en „SQZA‘)

a

Používatei‘ chránených hudobných dlel

Obchodně menoiNázov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie SR 111,01438 Bytča
IČO: 00321192
DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: IBAN: SK1202000000000023525432 BIC: SUBASKBX
Kontaktná osoba: Zdenka Svrčková
Tel. kontakt: 00421901856157
E-mail: kultura~bytca.sk
Korešpondenčná adresa: Mesto Bytča, Námestie SR 111,01438 Bytča
Statutárny zástupca: Bc Miroslav Minárčik, primátor .

Zasielanie faktúr a akýchkol‘vek mých dokumentov vyplývajúcich zo Zmluvy ad SOZA:
EZ~ na uvedenú e-mailovú adresu použivateľa ~ na uvedenO korešpondenČnú adresu používateía

(ďalej len „Použivatel‘«):

(SOZA a Použivateľ ďalej aj ako „Zmluvné strany‘)

I. Úvodně ustanovenia
a) Táto Zmluva upravuje vzájemné vzťahy medzi SOZA a Použivatelem v súvislosti so ziskanim súhlasu na použitie chránených hudobných diel

v rámci hudobných produkcH, podujatí a vystúpeni (verejné vykonanie a/alebo verejný prenos diel) (ďalej Ian „hudobná produkcia“).
b) SOZA vyhlasuje, že je na základe zmlúv o zastupovaní s autormi a vydavateľmi hudobných diel, Oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv

na územ! Slovenskej republiky udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, recipročných zmlúv so zahraničnými organizáciami
kolektívnej správy práv a v súlade s Autorským zákonom oprávnená udel‘ovať súhlas na verejné použitie chránených hudobných diel 5 textom
alebo bez textu za slovenských a zahraničných autorov a vydavateľov hudobných diel a dalších nositeľov práv (d‘alej len „Autori‘) a vyberať
za takýto súhlas autorské odmeny.

c) Za autora diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje každý nositel‘ práv k dielam zastupovaný SOlA.
d) Používatef si je vedomý, že nesie ekonomické dčsledky (zisk alebo stratu) svojich rozhodnut! súvisiacich s použitím hudobných diel, a to

najmá o čase, mieste, druhu, účinkujúcich, programe hudobnej produkcie a pod.

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu — licencie Použivatelovi podía ustanovenia ~ 19, ods. 4, písm.!) Autorského zákona v súlade 5 nižšie
dohodnutým spčsobom použitia:

a) Základné zaradenie hudobnej produkcie:
podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahřňa živú aj reprodukovanú hudobnú produkciu ~ 19, ods. 4, písm.!), bod 2 a
bod 3 Autorského zákona)

b) Typové zaradenie hudobnej produkcie:
kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na vol‘nom priestranstve bez
vstupného

c) ldentifikácia hudobnej produkcie:
Název hudobnej produkcie (podujatia): Bytčiansky jarmok 2019

/
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DH Hrabovanka
Nebeská muzika

Interpreti (výkonní umelci): Jiří Schelinger revival band Ostrava
Metalinda
Bara Rolins

Reprodukovaná hudba: D áno ~ nb

Ill. Rozsah licencie

a) Čas použitia:
Jednorazová hudobná produkcia
Doba trvania hudobnej produkcielpodujatia:
od: 13.9.2019, a toy čase od: 15:00 do: 13.9.2019, a to v čase do: 23:00
Celková doba použitia hudby (počet hodin): 11

b) Miesto použitia:
Názov zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.: voťné priestranstvo
Adresa zariadenia, priestoru, prevádzky a pod.: námestie SNP, Bytča 01401

c) Kapacita miesta použitia*:
* Maximálna kapacita osób v priestore, kde Sa hudobná produkcia uskutoči4uje, určená kolaudačným abbo obdobným ůradným rozhodnutím.

Počet osčb povolený pro priestor konania hudobnej produkcie: 400

d) Vstupné*:
Doň podujatia Vstupné

1, 1. 0,00

* Uvádza Sa aj dobro voľné alatebo nulově vstupné, akje stanovené, alebo nulově aj v pripade, že vstupné nie je včbac stanovené. Polda! vstupně zahtňa aj konzumné, uvédza
sa hodnota konzumného zo vstupného na hudobnů produkelu (napr. vstupné v hodnote 2000€ zahřňa konzumně v hodnote 3,00 €: v takom pripade je v pwom slipe! uvedeně
20,00 € a v druhom sÝpo? uvedené 3,00 €).

IV. Autorská odmena
a) Použivatel‘ sa zavézuje za súhlas s použitím hudobných diel, špecifikovaný v tejto Zmluve, uhradíť SOZA autorskú odmenu podľa účinného

Sadzobnika autorských odmien za používanie hudobných dlel v rámci hudobných produkci!, podujati a vystúpení (verejné vykonanie a verejný
prenos diol) (ďalej len „Sadzobník‘), ktorý je uverejnený na www.soza.sk abbo k dispozici! na nahliadnutie v sidle SOZA.

b) Použivateľ sa zavázuje uhradiť autorskú odrnenu vo výško určenej podľa pism. a) podIa tohto článku a v lehote splatnost! uvedenej na faktúre.
c) Autorská odmena sa v zmysle tohto článku považuje za uhradenú dňom pripisania fakturovanej sumy na účet SOZA uvedený v záhlavi tejto

Zmluvy abbo zaplatením v hotovosti do pokladnice SOZA.
d) Zmluvné strany sa dohodli, že ak Používateľ nezaplatí SOZA autorskú odmenu riadne (vo výško 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
Použivatelovi nárok na zmluvnú pokutu vo výško 10,00 €. Nárok na zmluvnú pokutu SOZA voči Použivatelovi vzniká prvým dňom omeškania
so zaplatenim autorskej odmeny abbo jej časti. SOZA má popri zmluvnej pokuto podIa či. IV., písm. d) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu škody
v plnej výške.

V. Zoznam použitých hudobných diol
a) Použivateľ sa zavázuje do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie predložiť úplný zoznam všetkých skutočne živo predvedených

chránených diol s uvedením ich názvu a údaja o autorstve (ďalej len „Zoznam“).
b) Pokiaľ používateť Zoznam predvedených hudobných diol vyplnený v zmysle Autorského zákona nedoručí an! v lehote uvedenej v písm. a)

tohto článku, zavázuje sa zaplatíť zmluvnú pokutu vo výško 20 % z fakturovanej autorskej odmeny za hudobnů produkciu, v súvislosti s ktorou
Zoznam nepredbožil (t. j. 20 % z celkovej autorskej odmeny, ktorá je fakturovaná v súvisbosti s hudobnou produkciou, ku ktorej nebol SOZA
Zoznam predložený Používatel‘om riadne a včas). SOZA má popri zmluvnej pokute podľa čI. V., písm. b) tejto Zmluvy nárok aj na náhradu
škody v plnej výško.

c) Ustanovenia podIa písm. a) a b) tohto odseku sa nepouž~ú v prípade použitia reprodukovanei hudobnej produkcie.
d) Použivatel‘ sa zavázuje predložiť Zoznam do 15 dní od uskutočnenia hudobnej produkcie.

Vl. Osobitné ustanovenia
a) Súhlas poskytnutý na základe tejto Zmluvy nezahřňa súhlas siným spösobom alebo rozsahom použitia hudobných diol, oko je uvedené v či. II.

a Ill. tejto Zrnluvy. Použivatel‘ je povinný rešpektovať osobnostné práva nositel‘ov práv a používať dlela len apósobom, ktorý neznižuje ich
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hodnotu. Používateľ nie je najmá oprávnený do autorských diel zasahovať, doplňovať ich či ich upravovať, aranžovať ani zaradiť dlelo z
repertoáru SOZA do mého diela bez samostatného súhlasu nositeíov práv. Súhlas priarno Od nositeľa autorských práv je potrebný aj v
pripade, keď si Používateľ objedná vytvorenie dlela, ktoré bude spracovanim, úpravou, aranžmánorn či prekladom chráneného dlela.
Používateľ je jediným subjektom, ktorý neale zodpovednosť za spinenie týchto povinnosti a za vysporiadanie pripadných nárokov
vyplývajůcich z osobnostných práv autora hudobného dlela či mého nositeľa práv k hudobnému dielu.

b) Použivatel vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti použivať chránené dlela nadobudnuté výhradne z legálnych zdrojov a skutočnosti, že táto
Zrnluva sa nevzťahuje na nadobudnutie hudobných dlel ani žiadnym spósobom nemá vplyv na legálnosť nadobudnutia hudobných dial.

c) Používatel‘ sa zavázuje, že umožní SOZA vykonať kontrolu používania chránených hudobných diel podra tejto Zmluvy, najmä umožni SOZA
volný vstup na miesto konania hudobnej produkcie (v prípade, že je na hudobnú produkciu kontrolovaný vstup, umožni voľný vstup na
hudobnú produkciu osobe, ktorá sa preukáže preukazom inšpektora SOZA), umožní SOZA nahliadnuť do účtovných dokladov sůviaiacich
s hudobnou produkciou, predloží na základe vyžiadania požadované dokumenty súvisiace s hudobnou produkciou, umožni vyhotovenie
obrazových, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov počas hudobnej produkcie alebo výkonu kontroly. SOZA sa zaväzuje vykonať
kontrolu v súlade s ustanovenini ~ 166 Autorského zákona a použiť ziskané informácie výlučne na účely výkonu kolektívnej aprávy.

d) Údaje poskytnuté Používaterom v tejto Zmluve, ako aj v súvislosti s výkonom prípadnej kontroly budO zo strany SOZA použité výlučne na
účely výkonu kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona. Údaje z tejto Zmluvy, aRo aj z pripadnej kontroly (ďalej len ‚Údaje‘), ako aj
akákol‘vek má komunikácia týkajúca sa tejto Zrnluvy medzi SOZA a Použivatel‘om (ďalej len „Komunikácia“) sa považujú za důverné
inforrnácie a sú podIa svojej povahy chránené ako obchodné alebo listové tajomstvo. Použivateľ sa týmto zavázuje, že Údaje a Komunikáciu
neposkytne bez pisomného súhlasu SOZA tretim osobám, s výnimkou právnych, finančných, daňových alebo mých odborných poradcov a
osób, ktorá sO viazané povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako tieto osoby. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosti
používatel‘ov vyplývajúce z osobitných právnych predpisov (ako napr. povinné zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z.).

e) SOZA zodpovedá za rozúčtovanie uhradenej autorskej odmeny na základe Fouživatefom doručeného Zoznarnu a účinného Vyúčtovacieho
poriadku SOZA.
Použivatel‘ týmto vyhlasuje, že osoba uvedená za Použivateľa ako Kontaktná osoba je oprávnená vykonávať všetky právne úkony súvisiace s
touto Zmluvou v mene Použivatel‘a, ak osobitná Zmluva o zriadeni a používani Klientskeho konta (ďalej len „Zmluva o konte‘), pokial‘ ju
Používateí uzavrel so SOZA, neustanovuje maR. Pokial‘ Kontaktná osoba nie je uvedená, platí, že tieto úkony je oprávnený vykonávať
uvedený Používateľ alebo jeho štatutárny orgán.

g) Dolupodpísaná osoba vyhlasuje, že je za Použivatel‘a alebo v jeho mene oprávnená svojím podpisoni vykonávať všetky právne úkony
súvisiace s touto Zmluvou a zaviazať Použivateľa na práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ak osobitná Zmluva o konte, pokiaí ju
Použivatel‘ uzavrel so SOZA, neustanovuje mnak..

VII. Záverečné ustanovenia
a) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 13.9.2019.
b) Použivatel‘ vyhlaauje, že všetky údaje v tejto Zmluve sú úplné1 správne a pravdivé, že nezamlčuje žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv

na určenie výšky autorskej odmeny alebo na mé rozhodujúce skutočnosti potrebné na plnenie podfa tejto Zmluvy. Použivatel‘ sa zároveň
zavázuje akékol‘vek zmeny údajov súvisiacich so Zmluvou, o ktorých mal alebo musel vedieť, písomne oznámiť SOZA najneskůr v lehote do
15 kalendárnych dní odo dňa, ked‘ sa Používateľ dozvedel O týchto zmenách alebo odo dňa, keď o nich ma! alebo musel byt‘ informovaný,
podľa toho, ktorá z týchto skutočnosti nastane skůr. Použivatel‘ zároveň bene na vedomie, že náhradu prmpadných škůd, pripadne nárok na
vydanie bezdůvodného obohatenia, ktoré by SOZA vznikli z důvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a/alebo nepravdivých údajov
použivatel‘om, pripadne z neskorého oznánienia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou, bude SOZA uplatňovať v zmysle príslušných
ustanovení Autorského zákona, ako aj mých všeobecne závázných právnych predpisov.

c) Používatel‘ vyhlasuje, že bol pred uzavretím tejto Zmluvy v súlade s ~ 169, ods. 3 Autorského zákona SOZA informovaný o kriténiách, na
základe ktorých bolí určené odmeny, tj. že sa oboznárnil so Sadzobníkom.

d) Zmluvu možno meniť a dop[ňať:
1) Písomnými, oboma Zmluvnými stranami podpísanými a doručenými dodatkami R tajto Zmluve.
2) Prostnadníctvom webového sidla SOZA za podmienok uvedených v osobitnej Zmluva o konta, ak má Používataľ na wabovom sidle SOZA
Klientske konto v zmysle osobitnej Zmluvy o kente zriadané a ak webové sídlo 5014 umožňuje uzavretie dodatku k Zmluve týmto spůaobom.
3) Prostredníctvom naskanovaného a podpisaného tlačiva na to určeného (tlačivo „Dodatok“).
4) V prípade návrhu zmeny alebo doplnania zo strany Použivateľa spůsobom podía Čl. VII., písm. d), bod 3 ) tejto Zmluvy musí byť sken tlačiva
‚Dodatok« s podpisom Použivatel‘a doručený z e-mailovej adresy uvedenej v idantifikácH Použivatel‘a podIa tejto Zmluvy a následne dodatočne
potvrdený a podpisaný zo strany SOZA. Dodatok se v tomto pripade považuje za uzavratý mornentom doručenia elektronického potvrdenia o
doručeni amailovej správy obsahujúcej naskenovaný a oboma stranami podpísaný dodatok z emailového konta alebo emailového servera,
ktorý je používaný Použivatel‘om v zmysle tajto Zmluvy na alektronickú komunikáciu so SOZA. V pripada nedoručenia elektronického
potvrdenia podIa predošlaj vety sa Zmluvné strany dohodli, že za dátum uzavretia dodatku sa považuje dátum druhého odoslania oboma
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Zrnluvnými stranami podpisaného skenu tlačiva HDodatok“ z emaflového servera BOZA na emailovú adresu Použivateľa uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy.

e) Zmeny údajov v identifikácH Použivatel‘a podIa tejto Zmluvy, resp. zmeny údajov o spĎsobe abbo rozsahu použitia dlel podIa či. II. a ČI. Ill.
tejto Zmluvy, ustanovenia o dobe trvania Zmluvy a o uzatvárani dodatkov elektronickou formou (naskenované a podpísané tlačivo) v zmysle Čl.
VII. tejto Zmluvy je možné vykonať len prostrednictvom dodatku k tejto Zmbuve (tlačivo „Dodatok“), a to na základe pisomnej alebo e-mailovej
žiadosti Používatel‘a, pripadne prostrednictvom Klientskeho konta na webovom sidle BOZA, ak má Použivatel‘ Klientske konto zriadené a ak
webové sídlo BOZA umožňuje zmeny týchto údajov. Pokiaľ sa BOZA a Použivateľ dohodnO na zneni dodatku o zmene údajov, dodatok sa
považuje za uzavretý dňom podIa ČI. Víl., písm. d) tohto Článku Zmluvy.

~ Použivatel‘ vyhlasuje1 že si je vedomý skutoČnosti vypbývajúcej z ustanovenia 569, ods. 6 Autorského zákona, t. j. skutoČnosti, že ak udelenú
licenciu nevyužije vóbec alebo nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti. Používatel‘ ďalej vyhlasuje, že si je
vedomý skutočnosti, že nepoužitie hudobných dlel na predmetnej hudobnej produkcH nemá za následok automatický zánik jeho záväzku
uhradíť autorskú odnienu v zmysle článku IV. tejto Zmbuvy.

g) Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne pisomne vypovedať tůto Zmluvu doručením výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba
začina plynúf dňom nasledujůcim Po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoved‘ doručené, Výpovedná doba je 14 kaíendárnych
dní.Zmluvu je možné vypovedať aj prostrednictvom webového sidla BOZA za podmienok uvedených v osobitnej Zmluve o konte, ak má
Používatef na webovorn sídle SOZA Klientske konto zriadené a ak webové sídlo SOZA umožňuje vypovedanie tejto Zmluvy spósobom
uvedeným v Čl. VII., písm. g) tejto Zmluvy. ‚

h) Zmluvně strany sa dohodli, že BOZA je oprávnená jednostranne zmeniť ustanovenia Sadzobnika vrátane výšky sadzieb autorských odmien v
Sadzobníku vzťahujúcich sa na predrnet tejto Zmluvy. SOZA je povinná takúto zmenu písomne alebo elektronicky na e-mail Použivateľa
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Použivatelovi minimábne jeden mesiac pred účinnosťou takejto zmeny. Používatel‘ je oprávnený v
prípade nesúhlasu s tekouto zmenou pisomnou formou vypovedaf túto Zmluvu pred uplynutím tejto lehoty ku dňu účinnosti takejto zmeny
Sadzobníka.

i) Vo veciach neupravených touto Zmluvou piatia ustanovenia Autorského zákona a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonnik‘).

j) Táto Zmluva je uzavretá v písomnej forme podra 5 40, ods. 4 Občianskeho zákonníka, a to prostredníctvom elektronických komunikačných
prostriedkov v zmysbe Autorského zákona. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o konte
uzatvorenej medzi BOZA a Používatefom. Zmluvné strany sa zároveň dohodli1 že ak použitie chránených hudobných diel špecifikované v Čl. II.
a Ill. Zmluvy predchádza dátumu podpisu Zmbuvy, urovnávajú touto Zmluvou vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z neoprávneného
zásahu do autorských práv vo vzťahu k podujatiam špecifikovaným v či. II. a lil. Zrnluvy, a toto použitie je zohl‘adnené v Autorskej odmene.

k) Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou a s jej uplatňovaním sO prislušné výluČne sOdy Siovenskej republiky.

Počet príloh: O

TOto Zmluvu uzatvoriia BOZA dňa 13.09.20190 11:04v zmysle či. lil., bod 1, písm. a) Zmluvy O konte.
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