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ZMLUVA
l.
Zmluvné strany:
1. Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi

Jókai Színház

Petôfiho č. 1,945 01 Komárno
Zastúpený: Mgr. Tibor Tóth - riaditeľ
IČO: 36102679
DIČ: SK 2021455524
(ďalej ako dodávateľ)

2. Mesto Sládkovičovo
Fučíková 329
925 21 Sládkovičovo
Zastúpený: Ing. Anton Szabó - primátor mesta
IČO: 00306177
DIČ:2021006746
(ďalej ako objednávateľ)
Uzavreli túto zmluvu:

II.
Predmet, miesto a čas

Dodávateľ
inkubátore

odohrá

INOVATECH

predstavenie

Sárí

v Sládkovičove,

Bíró /Richtár

Sárí/

v Technologickom

dňa 3.10.2012. Začiatok predstavenia je 19:00.

III.
Cena a spôsob úhrady

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odohraté divadelné predsta venia bude 2000,- €
(slovom dventisíc eur).
Za odohraté

predstavenia

dodávateľ

vystaví

a predloží

Objednávateľ fakturovanú čiastku zaplatí bankovým prevodom.

objednávateľovi

faktúru.

IV.
Ostatné dojednania
1. Dohodnutá cena zahrňuje všetky náklady dodávateľa súvisiace s odohraným dohodnutých
divadelných predstavení /cena predstavenia, autorský honorár, preprava!.
2. V prípade, že dodávateľ zničí zmluvu, alebo predstavenia neodohrá v termínoch
uvedených v časti II. Tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi spôsobenú škodu vo výške 50
% z dohodnutej ceny predstavenia. Uskutočnenie predstavenia v náhradnom termíne
nezbaví dodávateľa povinnosti uhradiť spôsobenú škodu.
3. Objednávateľ zabezpečí:
a) zabezpečí sálu, javisko, priestory za javiskom v čistom stave (javisko úplne
vyprázdnené) v deň predstavenia
b) zabezpečí šatne pre hercov (vedľajšie miestnosti, umyvárky, WC atď) v
čistom stave
c) zabezpečiť podujatie z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a požiarnej
bezpečnosti
v súlade
s platnými
právnymi
predpismi,
vrátane
usporiadateľskej a požiarno-bezpečnostnej služby
4. Dodávateľ zabezpečí:
a) zrealizovať predstavenie uvedené v bode L
b) zabezpečiť umeleckú kvalitu predstavenia
c) zrealizovať pred predstavením stavbu scény, svetelnú a hereckú skúšku
d) po predstavení zabezpečiť demontáž dekorácie a nakladenie do kamiónov
e) zabezpečiť a uhradiť včasnú prepravu účinkujúcich, technických pracovníkov,
dekorácií,
f) kostýmov a rekvizít
g) zabezpečiť vyplatenie diét účastníkov zájazdu a uhradiť poistenie osôb
h) poskytnúť propagačné materiály k predstaveniu v dostatočnom predstihu
i) Zabezpečí dodržanie predpisov ochrany a bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
pri vykonávaní prác vo všetkých nim užívaných priestoroch.

V.
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť celým svojím obsahom dňom jej podpísania
zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, v ktorých každá zmluvná strana
obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Komárne dňa 25.09.2012

Dodávateľ
Tibor Tóth - riaditel' JDK

