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ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Okresný súd Humenné samosudcom JUDr. Jánom Kislíkom v trestnej veci proti obž. L. Č., pre prečin
porušovanie autorského práva podľa § 283 ods. 1 Tr. zák., na hlavnom pojednávaní konanom dňa
26.03.2012 takto
rozhodol:
Obžalovaný
L. Č. V. D. M. V. Y. J., nar. XX.XX.XXXX F. W., bytom L., E..
L. Č.. XXX/XX, živnostník,
je

v i n n ý, ž e

v rokoch 2010 a 2011, ako SZČO prevádzkujúca pohostinstvá P. Q. a W. M.a ul. J.. Z. v
Medzilaborciach a U. - P. na ul. B. v Medzilaborciach, verejným prenosom predmetov ochrany v rozpore
s § 78, § 79 Autorského zákona č. 618/2003, prostredníctvom technického zariadenia a konaním
diskoték neoprávnene zasiahol do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému
záznamu alebo zvukovo - obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu
vysielaniu, alebo databáze tak, že nevysporiadal vzťahy vyplývajúce zo zákonných ustanovení
Autorského zákona č. 618/2003, teda nevysporiadal oprávnené nároky výkonných umelcov a výrobcov
zvukových záznamov zastupovaných spoločnosťou SLOVGRAM Bratislava za roky 2010 a 2011 za
verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na prevádzkach U. - P. na ul. B. a prevádzke
W. na ul. J.. Z. v Medzilaborciach, čím uvedenej spoločnosti spôsobil škodu vo výške 86,67 eur a
zároveň neuzavrel so Slovenským ochranným zväzom autorským /SOZA/ Bratislava pre práva k
hudobným dielam za roky 2010 a 2011 hromadnú licenčnú zmluvu na verejné používanie hudobných
diel prostredníctvom usporiadania diskoték na prevádzke P. Q. na ul. J.. Z. v Medzilaborciach, za
verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia na prevádzke U. - P. na ul. B. a prevádzke W.
na ul. J.. Z. v Medzilaborciach, čím uvedenej spoločnosti spôsobil škodu vo výške 1 214,50 eur,
teda
neoprávnene zasiahol do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému
záznamu, zvukovo - obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu bez
databázy,
čím spáchal
prečin porušovanie autorského práva podľa § 283 ods. 1 Tr. zák.,

Podľa 40 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. u p ú š ť a od potrestania obž. L. Č..
odôvodnenie:

Vzhľadom k tomu, že po vyhlásení rozsudku sa prokurátor a obžalovaný aj za osoby, ktoré by v
jeho prospech odvolanie mohli podať, vzdali práva na podanie odvolania, súd v zmysle ust. § 172 ods.
2 Tr. por. vyhotovil zjednodušený písomný rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho
vyhlásenia na Krajský súd v Prešove prostredníctvom tunajšieho súdu.

