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ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Okresný súd v Trenčíne v trestnej veci proti obvinenému D. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F., L.
XXX/XX na verejnom zasadnutí konanom dňa 25.10.2012 samosudkyňou JUDr. Evou Tóthovou takto
rozhodol :
rozhodol:

Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku súd s c h v a ľ u j e dohodu o vine a treste uzatvorenú
prokurátorom Okresnej prokuratúry v Trenčíne s obvineným D. L., nar. XX.XX.XXXX trvale bytom F.,
L. XXX/XX, podľa ktorej obvinený uznáva vinu za spáchaný skutok, že :
ako prevádzkovateľ baru pod názvom „G. club“ na H. námestí č. XX v F., po vypovedaní
licenčnej zmluvy na používanie hudobných diel v danej prevádzke zo strany Slovenského ochranného
zväzu autorského práva, so sídlom A. 3, R., ku dňu 30.06.2010 o zákaze používať hudobné diela od
01.07.2010, pri vykonaní inšpekčnej kontroly zo strany SOZA v prevádzke „G. club“ dňa 18.11.2011
bolo zistené, že aj napriek danému zákazu naďalej používa hudobné diela bez licencie E. a faktúry,
ktoré boli menovanému ako prevádzkovateľovi zaslané k úhrade za použité diela doposiaľ neuhradil,
teda v rozpore s autorským zákonom č. 618/2003 Z. z. verejne šíril diela bez súhlasu autorov a
vydavateľov a bez zaplatenia odmeny, čím spôsobil autorom a vydavateľom zastúpených Slovenským
ochranným zväzom autorským škodu vo výške 601,- €,
teda
- neoprávnene zasiahol do zákonom chránených práv k dielu zvukového záznamu,
čím spáchal
- prečin porušovanie autorského práva podľa § 283 ods. 1 Tr. zákona.
Za to sa
odsudzuje
Podľa § 283 ods. 1 Tr. zákona, za použitia § 36 písm. l) Tr. zákona, § 38 ods. 2, ods. 3,
ods. 8 Tr. zákona na trest odňatia slobody v trvaní 8 (osem) mesiacov.
Podľa § 49 ods. 1 písm. a) a § 50 ods. 1 Tr. zákona sa obvinenému výkon trestu odňatia
slobody podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov.
pričom obvinený súhlasí s uložením tohto trestu a tento prijíma.
odôvodnenie:

Dňa 14.09.2012 podala prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trenčíne na tunajší súd návrh na
schválenie dohody o vine a treste pod sp. zn. 2Pv 1016/11 ktorú uzatvorila dňa 13.09.2012 s
obvineným D. L. v znení uvedenom vo výrokovej časti tohto rozsudku. Konanie o dohode o vine a treste
začal prokurátor okresnej prokuratúry z dôvodu, že výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňovali
záver, že skutok, ktorého sa dopustil obvinený je trestným činom. Obvinený sa k jeho spáchaniu priznal,
uznal vinu a dôkazy nasvedčovali pravdivosti jeho priznania.
Na verejnom zasadnutí, kde súd rozhodoval o návrhu na dohodu o vine a treste odpovedal obvinený na
všetky otázky uvedené v § 333 ods. 3 Tr. poriadku kladne t.j. „áno“.
Samosudkyňa okresného súdu preskúmala v zmysle § 331 ods. l Tr. por. predložený návrh dohody o
vine a treste , ako aj pripojený vyšetrovací spis ČVS:ORP-1788/TN-TN-2011, pričom nezistila žiadne
závažné porušenia procesných predpisov, ani že by navrhovaná dohoda o vine a treste bola zrejme
neprimeraná, alebo nespravodlivá.
Preto v zmysle § 334 ods. 4 Tr. por. predmetnú dohodu o vine a treste súd schválil, čo potvrdil
rozsudkom, ktorý bol verejne vyhlásený.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie, ani dovolanie, okrem dovolania podľa § 37l
ods. l písm. c) Trestného poriadku. Rozsudok nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť vyhlásením
rozsudku.

