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ZMLUVA

O ODOHRANí

rl O

(

DIVADELNÉHO

r:
PREDSTAVENIA

Zmluvné strany
Dodávatel':
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:

Kreatívci,OZ
ul K.Bendovej 6, 841 02 Bratislava
Mgr. Daniela Zbojová, konateľ
42357853
2024039842
Evidencia občianskych združení MVSR, zo dňa 30.12.2013
VÚB, a.s.

SK 13 0200 0000 0032 0340 38 58
IBAN:
SUBASKBX
BIC:
(ďalej ako "dodávatel''')

a
Objednávatel':
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Kontaktná osoba:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó - primátor mesta
00306177
1335573956/0200

Ing. Viera Frantová, telef.: 0911 ~145 189

(ďalej ako "objednávateľ")

uzavreli dnešného dňa podľa § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o odohraní divadelného

predstavenia

( ďalej

len "zmluva").

Predmetom
súborom

zmluvy je odohranie

divadelného

l.
Predmet zmluvy
predstavenia "Všetko o ženách", autora Miro Gavrana, hosťujúcim

v zložení Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková

a Andrea Profantová,

podľa podmienok

dohodnutých

v tejto zmluve.

Dodávatel' zabezpečí pre objednávateľa

II.
Rozsah a termín plnenia
divadelné predstavenie "Všetko o ženách", autora Miro Gavrana, v preklade

Jána Jankoviča.
· Termín: 25. 09. 2015 o 19:00 hod.
· Miesto: Tllnovatech Sládkovičovo, Fučíkova 460, 92521
· Počet predstavení: 1
· Príchod techniky: 17:00 hod
· Príchod hercov:

Sládkovičovo

17:00 hod
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III.
Cena a platobné podmienky
»tuvné strany sa dohodli na odmene za odohranie predstavenia vo výške 20% z vybratého vstupného pre
objednávateľa a 80% pre dodávateľa. Cena vstupenky bola dohodnutá vo výške 10 EUR. Kapacita hľadiska je 260
miest. Objednávateľ je povinný preukázať dodávateľovi aký počet vstupeniek bol predaný ako aj výšku výťažku z ich
predaja. Prislúchajúca odmena bude uhradená bezodplatným prevodom na účet dodávateľa, najneskôr do 14 dní od
uskutočnenia predstavenia. V sume je zahrnutý honorár za odohrané predstavenie, náklady na dopravu, technický
personál. Predstavenie môže dodávateľ zrušiť, pokiaľ bude v predpredaji predaných menej ako 100 vstupeniek.
Občerstvenie (káva, čaj, neperliva minerálka, ostatné ponecháme na Vašu pohostinnosť)
IV.
Práva a povinnosti dodávatel'a
1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť realizáciu Predstavenia formou verejného vykonania diela na
dohodnutom javisku na maximálnej možnej umeleckej úrovni.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že autorské práva a práva výkonných umelcov má vysporiadané v súlade s príslušným
zákonom v rozsahu a spôsobom potrebným pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.
3. Dodávateľ zašle v dostatočnom časovom predstihu a množstve objednávateľovi
propagačné materiály, najmä
fotografie a plagáty.
V.
Práva a povinnosti objednávatel'a
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady:
a) poskytnutie divadelných priestorov na stavbu scény, skúšku a predstavenie podľa požiadaviek
súboru,
b) technické podmienky predstavenia na základe požiadaviek Hosťujúceho súboru,
c) súčinnosť technického, obslužného, požiarneho a bezpečnostného personálu v mieste konania
Predstavenia s inscenačným tímom Hosťujúceho súboru,
d) propagáciu predstavenia,
e) predpredaj a predaj vstupeniek na predstavenie,
2. Objednávateľ je oprávnený vyhotoviť z predstavenia

obrazovo-zvukový

rozsahu 5 minút. Akýkoľvek iný záznam (obrazový a/alebo
osobitnému písomnému súhlasu zástupcu Hosťujúceho súboru.
VI.
1. Zrušenie predstavenia
dodávateľovi:

zo závažných

dôvodov

záznam pre svoje potreby

obrazovo-zvukový)

podlieha

Hosťujúceho

maximálne

v

predchádzajúcemu

Zrušenie predstavenia
na strane

objednávateľa

je objednávateľ

povinný

oznámiť

a) najneskôr do 3 pracovných dní pred jeho uskutočnením, s možnosťou preloženia termínu predstavenia,
b) ak objednávateľ zruší predstavenie v deň jeho realizácie, zaväzuje sa zaplatiť preukázateľne vzniknuté náklady
dodávateľa.
2. Dodávateľ je oprávnený v prípade náhleho ochorenia účinkujúceho alebo z iných závažných dôvodov zrušiť
predstavenie bez náhrady alebo dohodnúť zmenu dátumu uskutočnenia predstavenia.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ
niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa
riadiť Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa

V Sládkovičove, dňa 08.09.2015

..................

~
Ing. Anton Szabó
Primátor mesta
za objednávateľa

2 tr· ct,

./

W 11

.
Mgr. Daniela Zbojová, konateľ
Kreatívci, OZ
za dodávateľ
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