Divadio Andreja Bagara v Nitre

Zmluva o vytvorení diela - réžia, výber hudby
a udelení licencie na jeho použitie

iURIA PRODUCTION&SERVICES s.r.o.

V Nitre d ň a 7. január 2015

Zmluva uzatvorená v zmysle Zákona 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom /autorský zákon/ v platnom znení /ďalej len ,,zmluva/ medzi:

Č lánok l. Zmluvné strany

1.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
V zastúpen ĺ : Mgr. art. Ján Greššo, riadite ľ
I Č O: 00 164 895,
Dl Č : 20 2124 66 23

2.

JURÍA PRODUCTION&SERVICES s.r.o.
Gaštanová 79, 066 01 Humenné

i č o: 47 392 941
V zastúpení Mgr. art. Adriana Totiková, PhDr., konate ľ

Č lánok 11. Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je výber hudby, réžia a udelenie licencie divadelnej hry ,,Joanna Murray-

2.

JURIA PRODUCTION&SERVICES s.r.o. sa zaväzuje režírova ť divadelné predstavenie

Smith DRUH:ŽENA, ktorej premiéra bude 24. apríla 2015.
konate ľkou spolo č nosti Mgr. art. Adrianou Totikovou.

Č lánok 111. Čas pinenia
1.

Dohodnuté naštudovanie umeleckého diela uskuto č ní Mgr. art. Adriana Totiková v dobe od
5.3.2015 do 24.4.2015, v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre podra pokynov
Svetozára Sprušanského, šéfdramaturga a šéfa umeleckého súboru.

2.

Mgr. art. Adriana Totiková sa zú č astní výrobnej porady, technickej svetelnej, kostýmovej skúšky,
poda pracovného harmonogramu k inscenácii.

Č lánok lv. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o. sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje dodrža ť termín
vytvorenia a odovzdania diela.
2. JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o. je povinná rešpektova ť pokyny a pripomienky
Divadla Andreja Bagara v Nitre týkajúce sa diela.
3. JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o. sa zaväzuje zabezpe č i ť a ru č í za to, že nebude po č as
platnosti tejto zmluvy vykonáva ť č innosť pod ľa bodu 3.1 vyššie pre rovnaké dielo ako
predstavenie v žiadnom inom divadle alebo kultúrnej inštitúcie ako je Divadlo Andreja
Bagara v Nitre.
4.

JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o. sa zaväzuje, že z odmeny uvedenej v bode Vl. 1 tejto
zmluvy vysporiada všetky majetkové nároky za vytvorenie diela tak, aby Divadlo Andreja
Bagara v Nitre, mohlo používa ť vytvorené dielo v zmysle ustanovení tejto zmluvy bez
kýchko ľvek dodato č ných finan č ných pinení vo č i umelcovi, spolo č nosti resp. inej tretej
osobe.

S. JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o. je povinná bez zbyto č ného odkladu Divadlu Andreja
Bagara v Nitre oznámi ť všetky skuto č nosti, ktoré mäžu ma ť vplyv na pinenie jeho
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre má podpísaním tejto zmluvy exkluzívne právo uvádza ť
v rámci svojho repertoáru predstavenie, ktorého réžiu a výber hudby vytvoril JURIA
PRODICTION&SERVICES s.r.o.

7.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa zaväzuje zaplati ť obchodnej spolo č nosti JURIA
PRODICTION&SERVICES s.r.o. odmenu vo výške dohodnutú v tejto zmluve.

Č lánok V. Termíny prípravy inscenácie sú nasledovné:

• skúšobné obdobie Predstavenia sa za č ne d ň a 5. marca 2015 a skon č í d ň a
23. mája 2015;
• Stavba scény + technická skúška + sveteiná skúška sa bude kona ť d ň a
13.apríla 2015
•

kostýmová skúška sa bude konat d ň a 14. aprila 2015;

•

fotenie do bulletinu Predstavenia sa bude konat d ň a 18. apríla 2015

• Piagát a spot sa bude vyrábat d ň a 19 marca 2015
• generálkový týžde ň sa za č ne d ň a 20. 4.2015 do 23. 4. 2015
•

premiéra Predstavenia sa bude konat d ň a 24 apríla 2015

•

prvá repríza Predstavenia sa bude konat d ň a 25. apríla 2015

• druhá repríza Predstavenia sa bude konat d ň a 16. mája 2015

vl. Odmena
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za vytvorenie diela - réžia a udelenie súhlasu na jeho použitie
patrí obchodnej spolo č nosti JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o. odmena vo výške 4 500,- €
a odmena za výber hudby 850,-€.

2.

Vyššie uvedenú odmenu na základe vystavenej faktúry sa Divadlo Andreja Bagara v Nitre
zaväzuje poukáza ť na ú čet obchodnej spolo č nosti JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o.
najnesk6r do 15 dní odo d ň a uskuto č nenia premiéry divadelnej hry.

3.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre si spiní svoj záväzok zaplati ť pe ň ažné pinenie na základe tejto
zmluvy bankovým prevodom v prospech ú čtu JURIA PRODICTION&SERVICES s.r.o.

vll. Licencia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodná spolo č nosť juRlA PRODICTION&SERVICES s.r.o.
ude ľuje Divadlu Andreja Bagara v Nitre licenciu na použitie diela a podpisom tejto zmluvy
dává Divadlu Andreja Bagara v Nitre súhlas na:
- zaznamenanie diela alebo jeho č asti na akýko ľvek technický nosi č a akýmko ľvek sp6sobom
v č ase uzavretia tejto zmluvy,
- vyhotovenie rozmnožením diela alebo jeho č asti,
- použitie diela alebo jeho č asti pre potreby vytvorenia nového diela, divadelnej hry,
- verejný prenos diela alebo rozmnoženiny diela alebo jeho č asti akýmko ľvek sp6sobom
v č ase uzavretia tejto zmluvy.

Vlll. Závereč né ustanovenia
1.

Každá zo zmluvných strán prehlasuje druhej zmluvnej strane, že má nevyhnutnú
sp6sobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvori ť a pini ť túto zmluvu, že si text tejto zmluvy
pre č ítala a pine mu porozumela, vyhlasuje a potvrdzuje, že táto zmluva vyjadruje jej
skuto č nú, slobodnú a vážnu v6 ľu, že nie je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za nápadné
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu vlastnoru č ne
pod p i suj ú.

2.

Zmluva nadobúda ú č innosť d ň om podpisu obidvoma zmluvnými stranami. lch zmeny,
alebo dopinky musia ma ť písomnú formu a musia by ť rovnako podpísané oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

3.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana obdrží jeden.

