Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
uzavretá medzi
hosťujúcim súborom :Divadlo Andreja Bagara Nitra
zastúpené:
Ján Greššo, riaditeľ
adresa divadla:
Svätoplukovo nám. č. 4, 950 53 Nitra
bankové spojenie: Štátna pokladnica č.ú. 7000310609 / 8180
IČO :
164 895
DIČ :
2021246623
a
usporiadateľ:
zastúpené:

Slovenské národné Divadlo
Mgr.art. Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND
doc.Roman Polák, riaditeľ Činohry SND
adresa :
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
bankové spojenie: 7000069886/8180
IČO :
00 164 763
DIČ :
2020829954
IČ DPH:
SK 2020829954

I. PREDMET ZMLUVY
Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predstavenie:
autor hry:
miesto:
dátum:

Dievča bez vena
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
Veľká sála činohry SND, nová budova
19.2. 2014 o 19.00 hod.

Príprava a realizácia sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán.
II. FINANČNÉ VYROVNANIE
a / Zmluvné strany sa dohodli, že tržby z predstavenia si rozdelia na polovicu po
odpočítaní tantiém z tržieb. Usporiadateľ odvedie túto čiastku DAB v Nitre a
poskytne výkaz tržieb za predstavenie do siedmich dní po uskutočnení predstavenia.
b / Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť tantiémy :
3% - preklad :

III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hosťujúci súbor zabezpečí:
a/ dramaturgiu a produkciu predstavenia
b/ účinkujúcich a technických pracovníkov
c/ zaslanie propagačného materiálu
Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady:
a/ hrací priestor počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia vrátane služieb
technického vybavenia :
dňa 18.02. 2014 podľa priloženého technického listu
b/ 18.2. a 19.02. 2014 miestnosť pre techniku
c/ 19.02. 2014
od 10.00 hod. rekvizitáreň
od 14.30 hod. maskérňa
od 14.30 hod. domáci inšpicient
od 14.30 hod. šatne pre účinkujúcich : 3 ženy a 10 mužov
Komparz: 10 mužov a 6 žien
d/ propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek
e/ ďalšie : o 15.00 hod. sa uskutoční priestorová skúška
IV. MAJETKOVÉ SANKCIE
V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná nahradiť
poškodenej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej zrušením zmluvy
vznikli.
Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán
nezodpovedá / vis major /, neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu.
V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmeny a doplnky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy môžu byť len formou
písomného dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení zmluvy na internetovej stránke DAB v Nitre.

V Nitre 10.01. 2014

Ján Greššo
riaditeľ DAB v Nitre

Mgr.art. Marián Chudovský
generálny riaditeľ SND

doc. Roman Polák
riaditeľ Činohry SND
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