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Dodalok

DODATOK K HROMADNEJ LICENČNEJ ZMLUVE Č.' ~?/ /Jr!/ Ojľ!O/~M

(' doplni SOZA)

medzi
Organizácia kolektívnej správy práv: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam;
so sídlom: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; IČO: OO 178454, DiČ: 2020795601, IČ DPH: SK2020795601; reg. Č. MV SR: WS/1-9OOI9O-5828;
IBAN: SK210 2000 0000 0000 1534 012; Ble: SUBASKBX; kontakt: tel.: 02150 20 27 77 - 78, e-mail: lechnika@soza.sk
(dalej len ,SOZA')

a
Používater chránených hudobných diel:
Obchodné menolNázovlMeno a priezvisko (údajo po<Ila prislutnoj HU):

3oclv.. /,,,/

~.

/ . .J

Sídlo/Miesto podnikaniaITrvalé bydlisko: (wM.ofto. prosim, sldlo spo1oénostilfinny; pri fyzickoj osobe INaM bydlisko)
ulica č.:
(-;t..&t C ŕ/,/r
PSČ,obec:
t:JýrtJ ~ /Ycu ó<,v4 "/.f

IČO:I

DiČ:

7C<'f.!Jh Cf

Dátum narodenia (pri fyzickej osobe):

Za2"C"'''C'1'0

IČOPH: Ct!2<?z"t:'<J/C"y<.:>

Trvalé bydlisko (pri fyzickej osobe):

Bankové spojenie: IBAN:
Štatutárny zástupca (pli PJávnickej osobe):

tlo/ le" 'c., t//" "'"'".. /

funkcia:

(dalej len .Používater'):

.,.

I.
Predmetom tohto Dodatku je zmena ustanoveni Hromadnej licenčnej zmluvy (dalej le~ .!A.~Ul!i~~~q0'ťM1i"'i\11:\,
i;,- ,'v rUHSK
• PoulivaleI olOatl. vldot)<h plipadoch id6 o zmenu HU. a náslodne vyplto _Ine, o okú zmenu ido. Polotky, pli kt~ nedochM~r\"'llf~,Il"~llm'!l~ná.·

.J: H A T_; S ' "

o Zmena v identifikácii Použlvatera nasledovne:

\' A. 8?1 0S. 8asti.. lavova :,

iloe!'

1IIIl----------------.-----lh2~-Ol_l'!-~:i~Ht:Jt_-

Názov prevádzky:
Adresa:
Kategória prevádzky:
Zaradenie prevádzky:
Druh priestoru:
Počet

R póvodný:

Počet

R nový:

Počet

TV do 120 cm pôvodný:

Počet

TV do 120 cm nový:

Počet

TV nad 120 cm pôvodný:

Počet

TV nad 120 cm nový:

Deň

Plocha prevádzky v m' pôvodná:

I

nainštalovania tech. zariadeni:

Plocha prevádzky v m' nová:

Názov prevádzky:
Adresa:
Kategória prevádzky:
Zaradenie prevádzky:
Druh priestoru:

.",.

j ••

•

T2

MSOIA

Dodalo!';

Počet

R pôvodný:

Počet

TV do 120 cm pôvodný:

Počel

TV nad 120 cm pôvodný:

R nový:
Počet TV do 120 cm nový:
Počet TV nad 120 cm nový:
Počet

Deň

Plocha prevádzky v m' pôvodná:

.V

Vybrat Jednu l moiností-

•

.

Plocha prevádzky v m' nová:
. ...,-

~

.• . . .

prevádzke s názvom·
Doplnenie úplne novej prevádzky s nasledovnými údajmi
Názov prevádzky:

nainštalovania tech. zariadeni:

.

podra HLZ sa nahrádzajú pôvodné údaje nasledovnými.
(povodne udaje sa v tomto pnpade nevypfnaJuj:

t

Adresa:
Kategória prevádzky:
Zaradenie prevádzky:
Druh priestoru:
Počet

R pôvodný:

Počet

Počet

TV do 120 cm pôvodný:

Počet

R nový:
TV do 120 cm nový:

Počet

TV nad 120 cm pôvodný:

Počet

TV nad 120 cm nový:

Deň

Plocha prevádzky v m' pôvodná:

nainštalovania tech. zariadeni:

Plocha prevádzky v m' nová:

Názov prevádzky:
Adresa:
Kategória prevádzky:
Zaradenie prevádzky:
Druh priestoru:
Počet

R pôvodný:

Počet

Počet

TV do 120 cm pôvodný:

Počet

R nový:
TV do 120 cm nový:

Počet

TV nad 120 cm pôvodný:

Počet

TV nad 120 cm nový:

Deň

Plocha prevádzky v m' pôvodná:

o Zmena čl. VI. HLZ nasledovne:
Uzatvorenie zmluvy na dobu:

nainštalovania tech. zariadeni:

Plocha prevádzky v m' nová:

s účinnosťou do:

Iné:
II.
Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre SOZA a jeden rovnopis pre Použivatera. Dodatok nadobúda
platnosf a účinnosf v zmysle príslušných ustanoveni HLZ, pokiar osobitný právny predpis neustanovuje inak.
Za SOZA:

Za Používatera:

V dt?cD4C~~/&
Meno, priezvisko:

t/q

dňa /t? ,. U7/P
/

o'>, '~
/

<c:

Podpis .......H....

7

V Bratislave dňa

15 -01- 2018

?>;., """) /

. . .;.....:'

Podpis:

"

.
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