Zmluva o zabezpečení vytvorenia choreografie

uzatvorená medzi
Poverujúcim:

Divadlo Andreja Bagara
Svätoplukovo nám. 4
95053 Nitra
Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
v zastúpení: Ján Greššo - riaditeľ

a
Povereným:

Mgr. Jaroslav Moravčík
851 10 Bratislava
Názov banky:
Číslo účtu: 0

I. Predmet zmluvy
Poverujúci - Divadlo Andreja Bagara (ďalej len DAB) poveruje povereného - Jaroslava
Moravčíka (ďalej len choreograf), na vykonanie choreografických prác, potrebných k
zinscenovaniu muzikálu "Tisícročná včela" (ďalej len Divadelná hra) na javisku
nitrianskeho DAB. Choreograf sa zaväzuje vykonať tieto práce osobne, v zmysle tejto
zmluvy.
Choreograf sa zaväzuje, že choreografické práce, potrebné k zinscenovaniu muzikálu
nitrianskom DAB v období do 10.11.2013 vykoná tak, aby sa predpremiéra predstavenia
mohla uskutočniť dňa 14.11.2013 a premiéra dňa 15.11.2013.

II. Práva a povinnosti Poverujúceho
1. Na základe dohodnutých podmienok zaplatí DAB choreografovi honorár vo výške brutto
5,500,-€ (päťtisícpäťsto ). Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľovi po
premiére muzikálu, a to dňom splatnosti faktúry.

2. Choreograf
vyplatenia.

súhlasí so sumou honorára a taktiež s podmienkami

a s termínmi jeho

3. V prípade vzniku akejkoľvek škody, vzniknutej choreografovi, bude DAB postupovať
podľa predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov, uvedených v Občianskom zákonníku
Slovenskej republiky.
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III. Práva a povinnosti povereného
1. Choreograf sa zaväzuje, že svoju prácu bude vykonávať na základe skutočností,
uvedených v dohode o predstavení a s očakávanou starostlivosťou a svedomite. V prípade,
že sa muzikál neodovzdá v dohodnutom termíne z dokázateľnej chyby choreografa,
poverujúci môže túto zmluvu považovať za bezpredmetnú.
2. Choreograf sa zaviaže, že bude nápomocný pri propagácii predstavenia a v prípade
potreby v období pred premiérou poskytne rozhovory v písaných a elektronických médiách.
Choreograf súhlasí so spracovaním videozáznamu z predstavenia, ktorý bude slúžiť
výhradne na účely práce v Divadle DAB (záskok, zastupovanie, festivaly).
3. Divadlo DAB garantuje, že získalo všetky potrebné súhlasy o autorských právach od
oprávnených osôb (osobného alebo majetkového charakteru), ktoré sú potrebné k
predstaveniu Muzikálu, výlučne a voľne nimi disponuje a oslobodzuje tvorcov od
právnych a finančných nárokov tretích osôb. Všetky možné právne spory spojené s vyššie
uvedenými budú na ťarchu Poverujúceho.

IV. Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a vyznačeným dátumom.
Je vyhotovená v dvoch exemplároch.
V prípade, že sa vyskytne potreba zmeny predpísanej zákonom, obe strany sa zaväzuje, že
Zmluvu modifikujú tak, aby obsah dohody zodpovedal tomu pôvodnému v čo najväčšej
miere.
V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší svoje záväzky stanovené v tejto Zmluve,
má dotknutá strana nárok na náhradu škody.
Ak vyššia moc neznemožní, ale oneskorí plnenie tejto Zmluvy, doba na plnenie sa predlži o
dobu oneskorenia spôsobenej vyššou mocou. O vyššej moci treba druhú stranu bezodkladne
informovať. Ak sa tak nestane, škody tým spôsobené uhradí strana, ktorá túto povinnosť
nevykonala.
Na právne vzťahy zahrnuté v tejto Zmluve je smerodajný zákon
zákonníka Slovenskej republiky.

Č.

513/1990 Obchodného

V Nitre dňa 4.10. 2013
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