ZMLUVA
ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2.) zákona Č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObZ") na jednej
strane:
Dodávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Názov banky:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
Ďalej len .Agentúra"

squat, s.r.o.
Kapicová 6, Bratislava 851 01
46506454
Všeobecná úverová banka, a.s.
2979352459/0200
Mgr. art. Martina Agricolová

a na druhej strane
Objednávateľ:
Názov:
Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
Adresa:
IČO:
00306177
DIČ:
2021006746
V zastúpení:
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
Ďalej len "Objednávatel"
za nasledovných podmienok:
l.

Predmet zmluvy
l. Na základe tejto zmluvy sa Agentúra zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa ako
pre Usporiadateľa odohranie divadelného predstavenia Z. Egressyho: Rozhodcovia, a
to za dodržania týchto konkrétnych podmienok:

Názov predstavenia:
Miesto konania:
Termín:
Čas:
Počet predstavení:

Zoltán Egressy: Rozhodcovia
Veľká sála TI Inovatech, Fučíková 460,
Sládkovičovo
21. ll. 2012
19:00 hod.
1

(ďalej len "divadelné predstavenie")

2. Na druhej strane sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť Agentúre za uskutočnené
divadelné predstavenia dohodou určenú cenu podľa ustanovení tejto zmluvy, ako aj
dodržať ďalšie podmienky v nej uvedené.

II.
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Agentúre za uskutočnenie 1 divadelného
predstavenia cenu v zmluvne určenej celkovej výške 2 000 EUR (čo znamená, že v
tejto cene sú zahrnuté náklady na herecké honoráre, autorské honoráre, 1. j. tantiémy a
doprava).
2. Uvedenú cenu je Objednávateľ povinný uhradiť Agentúre týmto spôsobom:
a. Preddavok ceny vo výške 1 500 EUR na základe zálohovej faktúry vystavenej
Agentúrou, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť v lehote splatnosti najneskôr 7 dní
pred termínom odohratia divadelného predstavenia.
b. Objednávateľ do dvoch dní po odohraní predstavenia vystaví Agentúre písomný
prehľad o dosiahnutých tržbách za predaj lístkov z predmetného divadelného
predstavenia.
c. Podkladom k zaplateniu celej dohodnutej sumy bude faktúra vystavená Agentúrou,
ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť najneskôr do 14 dní po uskutočnení
predstavenia bankovým prevodom na účet Agentúry.
d. V prípade omeškania platieb zaplatí Objednávateľ na účet Agentúry 1% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
3. V cene predstavenia sú zahrnuté aj 4 voľné miesta v hľadisku,
Objednávateľ zaväzuje zarezervovať pre potreby Agentúry.

ktoré sa

4. Hrubá tržba z predstavenia sa vypočíta ako výsledná celková suma z predaja
lístkov, vrátane predplatného, zľavnených, prípadne iných vstupeniek. Do hrubého
príjmu sa započítava i hodnota tzv. voľných vstupeniek, ktorú predstavuje priemerná
cena vstupeniek. Do hrubej tržby sa nezapočítava cena vstupeniek vyčlenených pre
Agentúru (čl. II, bod 3.)
III.
Technické podmienky zmluvy
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť k realizácii divadelných predstavení podľa
tejto zmluvy suché a čisté javisko s minimálnymi rozmermi 7 x 10m, ktoré musí byť
sprístupnené najmenej 5 hodín pred začiatkom predstavenia v určený deň, svetelný
park a ozvučenie podľa požiadaviek Agentúry, ktoré sú predmetom prílohy tejto
zmluvy. Objednávateľ je ďalej povinný zabezpečiť fungujúci svetelný park a prívody
elektrickej energie na javisku v rozsahu 23 O V/16A.
2. K uskutočneniu divadelného predstavenia je Objednávateľ povinný zabezpečiť v
zákulisí jednu samostatnú, oddelenú a uzamykateľnú šatňu s hygienickými
zariadeniami s teplou a studenou vodou (SPRCHA a záchod), v šatniach vešiaky,
zrkadlá, vhodné osvetlenie a osobitne temperovanie javiska minimálne na 20° C a
šatní a hygienických zariadení minimálne na 20° C.

3. Objednávateľ hradí vynaložené náklady na zabezpečenie a realizáciu činností a
zariadení, uvedených v ustanoveniach odsekov 1.) a 2.) tohto článku zmluvy, na
vlastný účet, bez akejkoľvek účasti Agentúry. Uvedené sa v celom rozsahu vzťahuje
aj na tretiu osobu, ktorá priamo uskutočňuje tieto činnosti v prospech Agentúry
prostredníctvom Objednávateľa.
4. Objednávateľ zodpovedá v celom rozsahu za dodržiavanie zákazu zaznamenávania
divadelných predstavení akoukoľvek formou záznamu obrazu a zvuku (ako sú
magnetofónový záznam, videozáznam, film, a pod.) pokiaľ na uvedené pred
začiatkom každého predstavenia nedá osobitný súhlas štatutárny orgán Agentúry.
IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy
1. Agentúra a Objednávateľ sú povinní bezvýhradne dodržiavať ustanovenia tejto
zmluvy, ako aj technické podmienky tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť. Ak jedna zo
zmluvných strán porušuje túto zmluvu tak, že podstatne porušuje svoje zmluvné
povinnosti z nej vyplývajúce, môže tak Agentúra (napr.: v prípade, ak Objednávateľ
nezaplatí preddavok ceny v určenej lehote splatnosti), ako aj Objednávateľ od tejto
zmluvy jednostranne odstúpiť so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými. V
takomto prípade sa táto zmluva od samého začiatku v celom rozsahu ruší a Agentúra
a Objednávateľ sú povinní si navzájom vrátiť všetko, čo si podľa nej už splnili. Tým
však nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenej zmluvnej
strane.

2. Okrem všeobecných dôvodov, uvedených v ustanovení predchádzajúceho odseku
tohto článku zmluvy, môže od zmluvy odstúpiť Objednávateľ aj bez udania dôvodu, a
to:
a. najneskôr 10 dní pred dohodnutým termínom predmetného divadelného
predstavenia s tým, že je povinný zaplatiť Agentúre preukázateľne vynaložené
náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s pripravovaným divadelným predstavením:
lehota splatnosti na zaplatenie týchto nákladov je do 7 dní odo dňa odstúpenia od tejto
zmluvy, a to bezhotovostne na uvedený účet Agentúry: ak však už bol preddavok
ceny Objednávateľom zaplatený v lehote splatnosti podľa ustanovenia článku II. tejto
zmluvy, je v takomto prípade Agentúra oprávnená započítať si uplatnené náklady do
zaplateného preddavku a prípadný zostávajúci rozdiel je Agentúra povinná vrátiť
Objednávateľovi bezhotovostne na jeho účet v lehote splatnosti najneskôr do 7 dní
odo dňa doručenia písomného oznámenia Objednávateľa, že od tejto zmluvy
odstupuje;
b. v lehote kratšej ako 10 dní pred dohodnutým termínom predmetného divadelného
predstavenia s tým, že je povinný uhradiť Agentúre celú sumu za divadelné
predstavenie
v celkovej sume 2 000 EUR (slovom: dvetisíc EUR), uvedenú v
ustanovení článku II. odseku 1.) tejto zmluvy: Objednávatel" je pritom povinný
zaplatiť túto cenu, po odpočítaní zaplateného preddavku, v lehote splatnosti do 7 dní
odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy.
c. dôvodom na odstúpenie zo strany Objednávateľa nemôže byť nezáujem publika
divadelné predstavenia (napríklad nízky počet predaných vstupeniek). V prípade

odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy z citovaného dôvodu sa postupuje rovnako
ako pri odstúpení objednávateľa od zmluvy podľa ustanovení písmena a) ab) tohto
odseku.
3. Na druhej strane môže Objednávateľ, okrem prípadov uvedených v ustanoveniach
predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy, odstúpiť od tejto zmluvy, bez nároku
Agentúry na úhradu predmetných nákladov alebo dohodnutej ceny, aj z vážnych
dôvodov spôsobených vyššou mocou, a to napríklad v prípade hromadnej epidémie
obyvateľstva, ďalej živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí alebo udalosti,
v dôsledku ktorej príde k zničeniu miesta, v ktorom sa má uskutočniť divadelné
predstavenie. Takúto skutočnosť je Objednávateľ povinný oznámiť Agentúre písomne
a bez zbytočného odkladu. V opačnom prípade si môže Agentúra uplatňovať náhradu
škody, ktorá jej vznikla v súvislosti s tým, že divadelné predstavenie nemohla
uskutočniť.
4. Agentúra môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak príde k úmrtiu niektorého člena
súboru (alebo blízkeho člena jeho rodiny), v prípade ochorenia niektorého z členov
súboru, alebo v dôsledku vyššej moci, napr. živelnej pohromy, nezjazdnosti ciest v
dôsledku mimoriadnych poveternostných podmienok, na základe ktorých sa nebude
môcť súbor Agentúry dostaviť do miesta uskutočnenia divadelného predstavenia. V
takýchto prípadoch je Agentúra povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
Objednávateľovi
tieto skutočnosti, v opačnom prípade je povinná nahradiť
Objednávateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
5. Ak Agentúra odstúpi od zmluvy bezdôvodne, je povinná zaplatiť Objednávateľovi
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vznikli na jeho
strane v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči Agentúre a
tretím osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy divadelného predstavenia.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania
Agentúrou a Objednávateľom, pričom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na
základe vzájomnej dohody Agentúry a Objednávateľa, a to písomne vo forme
dodatkov.
7. Agentúra a Objednávateľ dohodou určili, že na právne vzťahy, vyplývajúce z tejto
zmluvy, sa primerane použijú Všeobecné ustanovenia o obchodných záväzkových
vzťahoch, ktoré sú obsahom §§ 261 až 408 a ObZ.
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom
podpísaní dostane tak Agentúra ako aj Objednávateľ jeden rovnopis.
9. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vazne, určite a
zrozumiteľne prejavenej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a
schválení, na znak súhlasu sjej obsahom, vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa

'10,10· 2D1~

