ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
uzavretá medzi
hosťujúcim súborom:
konanie:
právna forma:
sídlo:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO :

Divadlo KOMÉDIE
Mgr. Svetozár Sprušanský, predseda OZ
občianske združenie
Silvánska 29, 841 04 Bratislava
VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 1
SK90 0200 0000 0037 5887 9956
36067164

(ďalej len hosťujúci súbor)
a
usporiadateľom:
v zastúpení:
sídlo:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:

MUA - Mestská umelecká agentúra
Mgr. Martina Baboľová, riaditeľka
Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske
VÚB, a.s. Partizánske
SK78 0200 0000 0028 1944 5357
42149835

(ďalej len usporiadateľ)
spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“
sa dohodli na tejto zmluve o odohraní divadelného predstavenia (ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom deklarovať spoločný záujem, a to
úspešne realizovať divadelné predstavenie dňa 7. novembra 2020.

1.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom dohody zmluvných strán podľa predchádzajúceho ustanovenia
je záväzok Hosťujúceho súboru, ktorý sa zaväzuje, že odohrá
Predstavenie s názvom:
autor hry:
miesto:
dátum:

Klimaktérium...a čo?
Elzbieta Jodłowska
Dom kultúry, Partizánske
7. novembra 2020 o 18.00 hod.

Príprava a realizácia sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán.

2.

FINANČNÉ VYROVNANIE

1. Usporiadateľ je povinný zaplatiť Hosťujúcemu súboru za uskutočnenie
predstavenia sumu vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok
určených v bode 3 tohto článku Zmluvy, pričom bude uplatnený nasledovný
postup. Usporiadateľ bezprostredne po odohraní predstavenia vyhotoví
Hosťujúcemu súboru vyúčtovanie predstavenia. Na základe tohto vyúčtovania
Hosťujúci súbor zašle najneskôr do 3 dní faktúru, ktorou si vyfakturuje sumu
vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok určených v bode 3 tohto
článku.
2. Usporiadateľ a Hosťujúci súbor sa dohodli na počte vstupeniek daných do
predaja a výške vstupného vybraného za predstavenie nasledovne:
Počet vstupeniek daných do predaja 250 miest
Cena za vstupenku:
19,00€
Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa po odčítaní povinných odvodov
podľa bodu 4 tohto článku rozdelí pomerom 20% pre Usporiadateľa a 80%
pre Hosťujúci súbor.
3. Uvedenú sumu je usporiadateľ povinný uhradiť Hosťujúcemu súboru
jednorazovo prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na
základe faktúry vystavenej a doručenej Usporiadateľovi zo strany Hosťujúceho
súboru, v lehote jej splatnosti. Hosťujúci súbor predloží Usporiadateľovi originál
faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti Usporiadateľ je oprávnený vrátiť nesprávnu
faktúru Hosťujúcemu súboru na prepracovanie v lehote splatnosti. Týmto
prestane plynúť lehota splatnosti nesprávne vystavenej faktúry. Nová lehota
splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej faktúry.
4. Za uskutočnené predstavenie usporiadateľ odvedie Divadlu komédie autorské
honoráre vo výške 10% z hrubej tržby.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Hosťujúci súbor vysporiada všetky licenčné
odmeny k predmetnému predstaveniu.

3. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Hosťujúci súbor zabezpečí:
a) dramaturgiu a produkciu predstavenia
b) účinkujúcich a technických pracovníkov
c) zaslanie propagačného materiálu k predstaveniu
d) odohranie predstavenia na maximálnej umeleckej úrovni
e) uhradiť honoráte hosťujúcich umelcov, cestovné náhrady účastníkov
Hosťujúci súbor sa zaväzuje najmä:
 Zabezpečiť na vlastné náklady kompletnú výpravu predstavenia (scénu,
kostýmy, rekvizity) a ich dopravu na miesto určenia na vlastné náklady,
dodržať časový harmonogram Predstavenia dohodnutý pred uzatvorením
tejto Zmluvy.
 V prípade potreby požiadať príslušné ochranné autorské spoločnosti (LITA,
SOZA) o povolenie na použitie autorských diel a umeleckých výkonov , alebo
vysporiadať autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom v
súlade s osobitným predpisom; v prípade, že tak neurobí znáša právne
následky svojho konania Hosťujúci súbor.
2. Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady:
a) hrací priestor podľa technických požiadaviek uvedených v prílohe č.1 tejto
zmluvy počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia, vrátane služieb
technického vybavenia, a to dňa 7. novembra 2020
od 13.00 hod.– služba javisková technika (2 muži na pomoc s vykladaním
a stavaním scény)
od 16.00 hod. – služba pre osvetlenie (1),
od 16.00 hod. – služba pre zvuk (1)
po predstavení demontáž scény (služba 2 muži na pomoc s búraním
a nakladaním scény do auta)
b) od 13.00 hod. – miestnosť (šatňa) pre techniku (1)
c) od 16.00 hod.– uzamykateľné šatne (2) pre účinkujúcich (4 ženy)
d) propagáciu predstavenia na vlastných programových tlačovinách
a webovej stránke
e) predaj vstupeniek
f) ďalšie: o 16.30 hod. sa uskutoční priestorová skúška

4. MAJETKOVÉ SANKCIE
1. V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná
nahradiť poškodenej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej
zrušením zmluvy vznikli.
2. V prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov tzv. vyššej moci (napr.
prírodná katastrofa), za ktoré žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá, neposkytujú
si Zmluvné strany žiadnu náhradu. Obe Zmluvné strany budú mať v takomto
prípade právo odstúpiť od tejto Zmluvy a každá Zmluvná strana ponesie vlastné
náklady.
3. Ukončiť túto Zmluvu môžu Zmluvné strany:
a.
Dohodou zmluvných strán
b.
Odstúpením od tejto zmluvy jednou Zmluvnou stranou.
4. Dohodou je možné ukončiť tento zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom na platnosť
dohody sa vyžaduje dodržanie písomnej formy. Súčasťou dohody je aj spôsob
vyrovnania prípadných záväzkov a pohľadávok zmluvných strán, ktoré vznikli v
priebehu plnenia tejto Zmluvy, až do jej ukončenia dohodou.
5. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení
nastávajú dňom, ktorým sa oznámenie o odstúpení preukázateľne dostane do
dispozičnej sféry druhej Zmluvnej strany.

5. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
zmluvné stranu berú na vedomie, že je zmluvou povinne zverejňovanou v súlade s
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni,
v ktorom bola zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov na internetovej stránke usporiadateľa.
Prípady touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán vo forme písomných, datovaných a vzostupne očíslovaných
dodatkov odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu,
z ktorých po obojstrannom podpísaní dostane každá zmluvná strana 1 rovnopis.
4. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní
a schválenína znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V Partizánskom, dňa

..................................................
Mgr. Martina Baboľová
riaditeľka MUA

V Bratislave, dňa 8.9.2020

......................................................
Mgr. Svetozár Sprušanský
predseda OZ
DIVADLO KOMÉDIE

V zastúpení: Eva Buchalová
………………………………...

